
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 30. august klokken 12.15-14:00. 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Evalill Bølstad Karevold, Erik Stänicke, Annika 
Melinder, Johanna Blomster, Bjørnar Hjulstad, Malin Wallin, Sebastian Scheie. 
Fra administrasjonen: Nisma Mælum, Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 21. juni 2016. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 24: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Instituttets søknad om å utvikle en delt mastergrad med to andre europeiske universiteter 

har fått støtte.  

- Instituttledelsen starter snart opp arbeidet med neste års budsjett. Det blir viktig å 

involvere fagavdelingsledere i dette arbeidet.  

- Instituttleder deltok på møtet i Samarbeidsorganet mellom UiO og Helse Sørøst i uke 34. 

Der var blant annet temaet forskningsetikk og institusjonens ansvar i helseforskning oppe 

som tema. PSI vil jobbe for å systematisere dette arbeidet i enda større grad enn i dag.  

- LCBC holdt seminar på Vitenskapsakademiet 30. august med en rekke utenlandske gjester.  

- LCBC har fått et stort EU-prosjekt, hvor PSI er koordinator for et stort internasjonalt 

konsortium av forskere. Dette får også store positive konsekvenser for instituttets økonomi. 

- LCBC jobber med å sette sammen et rådgivende organ (advisory board) for det 

nyopprettede senteret. 

O-SAK 25: Orienteringssaker fra utdanningsleder 

- Neste møtet i programrådet blir 13. september.  

- PSI jobber fortsatt overfor Helse Sørøst og OUS om mer forutsigbarhet i forhold til 

praksisplasser for profesjonsstudentene i helseforetakene.  

- Den eksterne evalueringen av våre studieprogrammer er i gang. Olav Skram Stokke (ISV) 

leder komiteen for BA/MA, og Eli Ottesen (UV) leder komiteen for profesjonsutdanningen. 

Den interne evalueringen som er oversendt komiteene vil bli lagt ut på instituttets 

hjemmesider.  

- Instituttet svarer i disse dager på en høringsinvitasjon fra KD om tiltak for å bedre 

kjønnsbalansen på helseutdanningene.  

- Det blir offisiell åpning av de nye studentarealene i Forskningsveien 3b den 7. september.  

 

O-SAK 26: Kjønnsbalanse blant stipendiater og postdoktorer ved PSI 

Instituttstyret fikk etter forespørsel lagt ved en oversikt som viser følgende kjønnsbalanse 

blant instituttets stipendiater og postdoktorer: stipendiater 17 menn og 31 kvinner, 

postdoktorer 10 menn og 14 kvinner.  

 



Diskusjonssaker 

D-SAK 5: Arbeidet med strategi for PSI 

Styret ble enige om å sette saken opp som en diskusjonssak på styremøtet den 11. oktober og 

som en vedtakssak på styremøtet 26. oktober.  

 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 41: Kunngjøring av postdoktorstilling i kognitiv/nevropsykologi tilknyttet eksternt 

finansiert prosjekt 

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

kognitiv nevrovitenskap tilknyttet det eksternt finansierte prosjektet “Genetic and 

phenotypic architecture of the ontogenetic determinants of severe mental illness” og 

godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 42: Oppnevnelse av leder for LCBC-senter 
Vedtak: Instituttstyret oppnevner professor Kristine Walhovd som senterleder for Senter for 

livsløspendringer i hjerne og kognisjon ved Psykologisk institutt. Oppnevningen gjelder for 

perioden 2016-2019. 

V-SAK 49: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet C-REX 

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

psykologi tilknyttet «Center for Research on Extremism: the Extreme Right, Hate Crime and 

Political Violence» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten, med de endringsforslag 

som kom frem i møtet.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker 

V-SAK 43: Tilsetting av stipendiat personlighetspsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Kristina Miljeteig som stipendiat i 

personlighetspsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på tre eller fire år (med 25 % 

undervisning i en fireårig tilsetting). Hvis Miljeteig takker nei til stillingen går tilbudet videre 

til neste innstilte. Hvis også hun takker nei går saken tilbake til instituttet for videre 

behandling.  

V-SAK 44: Tilsetting stipendiat i helsepsykologi tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Nantje Fischer som stipendiat i 

helsepsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på tre eller fire år (med 25 % undervisning 

i en fireårig tilsetting) og forutsetter ekstern finansering. Hvis Fischer takker nei til stillingen 

går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også hun takker nei går saken tilbake til instituttet 

for videre behandling.  

V-SAK 45: Tilsetting av stipendiat tilknyttet prosjekt dobbelkompetanse, i samarbeid med 
Sunnaas sykehus 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Kristine Moe Ulrichsen som 

stipendiat tilknyttet prosjekt Dobbelkompetanse. Tilsettingen ved PSI gjelder for en periode 

på tre år, mens tilsettingen i helseforetaket gjelder for en periode på 4 år. Hvis Ulrichsen 



takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også han takker nei går 

saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 46: Tilsetting av postdoktor i kultur/samfunnspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Erik Carlquist i stilling som 

postdoktor i kultur- og samfunnspsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på tre eller fire 

år (med 25 % undervisning i en fireårig tilsetting). Hvis Carlquist takker nei til stillingen går 

tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også hun takker nei går saken tilbake til instituttet for 

videre behandling.  

V-SAK 47: Tilsetting av førsteamanuensis II tilknyttet metodeundervisningen 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Maria Teresa Grønning Dale i midlertidig 

stilling som førsteamanuensis II (20 % stilling) uten forutgående kunngjøring. Stillingen 

gjelder for en periode på tre år. 

V-SAK 48: Tilsetting av førsteamanuensis II tilknyttet metodeundervisningen 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Fartein Ask Torvik i midlertidig stilling som 

førsteamanuensis II (20 % stilling) uten forutgående kunngjøring. Stillingen gjelder for en 

periode på tre år. 

 


