
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 11. oktober klokken 12.15-15:00 
 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, Tine Jensen, Erik Stänicke, Johanna 
Blomster, Bjørnar Hjulstad, Sebastian Scheie og Aili Røtterud Løchen. 
Fra administrasjonen: Mija Nikolaisen (V-sakene), Fredrik Olsbu (O-sak 29 og 30), 
Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 30. august 2016 og fra e-postmøtet 14. september. 
Protokollene ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. En eventueltsak kom inn i løpet av 
møtet.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 27: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Ny studentrepresentant i styret: Aili Røtterud Løchen. 

- Ledergruppen og noen forskere fra hver avdeling har vært på studietur til Brussel for å lære 

med om EUs finansiering av forskning. Turen var svært nyttig og inspirerende.  

- De øvrige fagene ved SV-fakultetet er for tiden under evaluering av NFR og NOKUT. Det er 

første gang både forskning og utdanning evalueres samtidig. Psykologi vil evalueres senere, 

sammen med andre helsefag. Vi vet ikke enda når det vil skje.  

- Statsbudsjettet for 2017 viser at UiO får omtrent samme tildeling som i år. Fakultetene og 

instituttene får imidlertid et kutt i sine tildelinger pga satsninger sentralt og hos fakultetet.  

- PSI vil i et par år fremover uteksaminere færre cand.psychol-kandidater enn det som er KDs 

måltall. Frafallet på noen av kullene som avslutter for tiden har vært stort. PSI har begynt å 

overbooke ved inntak av nye kull for å unngå at det samme skjer i fremtiden.  

- Det har de siste ukene vært en del medieoppmerksomhet rundt psykologi-studenter som 

studerer i Ungarn og som ikke får lisens i Norge. Nasjonalt profesjonsråd for 

psykologiutdanning er denne uken innkalt til et møte med HOD og KD for å diskutere saken. 

PSIs ledelse deltar på møtet.  

- Det er en større forventning fra UiO-ledelsen om å utvikle engelskspråklige 

studieprogrammer.  

- UiOs Livsvitenskapssatsning hadde i forrige uke workshop for å identifisere nye såkalte 

konvergensmiljøer (tverrfaglige miljøer) som kan utvikle felles prosjekter innunder 

Livsvitenskapsparaplyen. Flere forskere fra PSI deltok i workshopen.  

O-SAK 28: Orienteringssaker fra utdanningsleder 

- Den eksterne evalueringen av PSIs studieprogrammer er i full gang, og mandag 9. oktober 

var BA/MA-komiteen på et dagsbesøk på PSI for å intervjue programrådet og komiteen som 

har laget den interne evalueringsrapporten. De interne rapportene ligger nå ute på 

instituttets hjemmesider: http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet/ 



 

- PSI strever fortsatt med å få på plass forutsigbare og gode ordninger med OUS/Helse Sørøst 

om praksisplasser for våre studenter.  

O-SAK 29: Regnskapsrapport 2. tertial 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

O-SAK 30: Tildelingsbrev fra SV-fakultetet for budsjettåret 2017 

Styret tok orienteringen til etterretning. PSI får et kutt på 2 % i tildelingen for 2017. 

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 6: Strategi for PSI – diskusjon etter høringsrunde på instituttet 

Styret ble presentert for de innspillene som hadde kommet i høringsrunden og hvordan 

instituttledelsen hadde håndtert dette. Styret hadde noen kommentarer til innholdet i 

strategien som ledelsen tar med seg i det videre arbeidet frem mot behandling i neste 

styremøte.  

 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 51: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt  

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en postdoktorstilling tilknyttet det eksternt 

finansierte prosjektet Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimers sykdom og 

godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 52: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt  
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en postdoktorstilling tilknyttet det eksternt 

finansierte prosjektet «Lifebrain: Healthy minds from 0-100 years: Optimising the use of 

European brain imaging cohorts» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 53: Kunngjøring av forsker-stilling tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet å lyse ut en femårig forskerstilling (SKO1108) tilknyttet det eksternt finansierte EU-

prosjektet «Lifebrain: Healthy minds from 0-100 years: Optimising the use of European 

brain imaging cohorts» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

V-SAK 54 Kunngjøring av ingeniørstillinger tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut to faste ingeniørstillinger knyttet til LCBC-senteret. 

Stillingene skal finansieres via eksterne prosjekter, men PSI garanterer for en eventuell 

mellomfinansiering av stillingene ved eventuelle korte opphold i finansering mellom 

prosjekter.  

V-SAK 55: Kunngjøring av innstegsstilling/fast stilling som professor tilknyttet 
verdensledende-satsningen og LCBC 
Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en 

innstegsstilling/fast professorstilling tilknyttet forskningssenteret LCBC og verdensledende-

satsningen. Instituttstyret godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  



V-SAK 56: Kunngjøring av universitetslektorstilling, 50 %, tilknyttet Avdeling for klinisk 
psykologi  
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en midlertidig treårig 
universitetslektorstilling i klinisk psykologi (50 % stilling) og godkjenner den vedlagte 
kunngjøringsteksten.  

V-SAK 57: Kunngjøring av forskerstilling, 50 %, tilknyttet MAKS-avdelingen og eksternt 
finansiert prosjekt 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en midlertidig toårig stilling som 

forsker (SKO1108) (50 % stilling) og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

 

 

Eventuelt 

Studentrepresentant Aili Røtterud Løchen ønsket å orientere styret om at det er misnøye 
blant studentene ved PSI etter flyttingen av lesesaler og kollokvierom til Forskningsveien 3b. 
Løchen sa at studentene opplever at det er færre lesesalsplasser og kollokvierom tilgjengelig 
for laveregradsstudentene etter flyttingen.  
Ledelsen og administrasjonen ved PSI er kjent med denne misnøyen, og jobber for tiden med 
å utvikle flere steder hvor studentene kan ha kollokviegrupper. I tillegg telles belegget på 
lesesalene både i Harald Schjelderups hus og i Forskningsveien 3b. Når man er ferdig med 
dette arbeidet, vil det vurderes om Forskningsveien 3b skal åpnes for flere studenter.  
Styret ønsket å bli presentert for tallene på møtet 6. desember.  


