
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Torsdag 17. mars klokken 12.15-15:00 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, Tine Jensen, Evalill Karevold Bølstad, Johanna 
Blomster, Bjørnar Hjulstad, Sebastian Scheie, Malin Wallin. 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Mija Nikolaisen (Vsak 12-19), Joakim Dyrnes (D-sak 
1) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 9. februar 2016. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Det ble foreslått at D-sak 1 behandles til slutt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 10: Orientering om fremdrift nye arealer PSI 

Administrasjonsleder orienterte om at PSI leier tre etasjer i Forskningsveien 3b fra 1. juni. Der lages 

det studentarealer (lesesaler, pc-stue, foreningskontor osv). Dermed blir det frigjort arealer i Harald 

Schjelderups hus (HSH) som skal brukes til kontorer for ansatte. Studentene flytter over i juni 2016. 

Informasjon om bruk av lokalene i HSH kommer snart. En arbeidsgruppe bestående av 

avdelingslederne, forskningsleder og to representanter fra administrasjonen jobber med å få på plass 

en plan for bruk av de frigjorte arealene i HSH. 

O-SAK 11: Orienteringssaker fra utdanningsleder 

- Protokoll fra programrådsmøtet 8. mars: 

www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/index.html. Programrådet har blant annet 

engasjert seg i det pågående strategiarbeidet ved instituttet. 

- Utdanningsleder forbereder den forestående periodiske evalueringen av PSIs studieprogrammer. En 

ekstern komite skal evaluere programmene og levere sin rapport i november 2016.  

- Guttedagen som ble arrangert på PSI 10. mars har fått mye medieoppmerksomhet. 

- PSI jobber med å avklare sin rolle i forhold til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell/ 

Helsedirektoratet. 

- Instituttet jobber for tiden mye med å få på plass en mer forutsigbar løsning for praksisplasser i 

helseforetakene.  

- Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med nyskapende undervisningsformer ved PSI. 

O-SAK 12: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Det er møte i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanninger i Bergen 11. april. 

- Instituttledelsen hadde et bra møte med rektoratet i begynnelsen av mars. Fokus var på 

praksisplasser, forskningsinfrastruktur og areal. 

- Studieleder har sagt opp sin stilling ved PSI. Stillingen er under utlysning.  

- LCBC-gruppen kom dessverre ikke videre til runde 2 med sin SFF-søknad.  

http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/index.html


 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1: Strategi for PSI – innledende diskusjon 

Styret hadde en innledende diskusjon om hva som bør vektlegges i strategien for PSI som skal vedtas 

til høsten. Styret vil følge opp diskusjonen i et felles møte med ledergruppen 26. april.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 12: Kunngjøring av stipendiatstilling i klinisk nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i klinisk 

nevropsykologi (3 eller 4 år) og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

V-SAK 13: Kunngjøring av 1-2 postdoktorstillinger i kognitiv nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut 1-2 postdoktorstillinger i kognitiv 

nevrovitenskap tilknyttet det eksternt finansiert “Genetic and phenotypic architecture of the 

ontogenetic determinants of severe mental illness” og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 14: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i personlighetspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

at det lyses ut en førsteamanuensisstilling i personlighetspsykologi og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 15: Tilsetting av universitetslektor i 20 % stilling tilknyttet klinisk barnepsykologi og Nic Waals 

institutt 

Vedtak: Psykologisk institutt tilsetter Anette Stamland Solvi i stilling som universitetslektor (20 % 

stilling) knyttet klinisk barnepsykologi og Nic Waals institutt. Stillingen gjelder for en periode på 3 år 

med mulighet til forlengelse til fem år.  

V-SAK 16: Tilsetting av universitetslektor i klinisk barnepsykologi (vikariat) i 50 % stilling  

Vedtak: Psykologisk institutt tilsetter Tori Mauseth i et ettårig vikariat som universitetslektor i klinisk 

barnepsykologi (50 % stilling). Tilsettingen gjelder fra 1. august 2016. 

V-SAK 17: Innstilling av søker til førsteamanuensisstiling i social and affective neuroscience 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Siri Leknes tilsettes i stilling som førsteamanuensis i social and affective neuroscience. Hvis 

Leknes takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte osv.  

V-SAK 18: Tilsetting av postdoktor i kognitiv nevrovitenskap 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Maria Stavrinou som postdoktor i kognitiv 



nevrovitenskap. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år. Hvis Stavrinou takker nei til stillingen, 

går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis innstilte nummer to også takker nei til stillingen går saken 

tilbake til instituttet for videre behandling. 

V-SAK 19: Forlengelse i stilling som førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi (vikar)  

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Sigrun Marie Moss 

forlenges i sin stilling som førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi for perioden 1.1.2017-

31.12.2017.  

 


