
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 31. mai. klokken 12.15-15:00 på styrerommet i Harald Schjelderups hus 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, Tine Jensen, Evalill Karevold Bølstad, 
Johanna Blomster, Bjørnar Hjulstad, Sebastian Scheie, Malin Wallin. 
Fra administrasjonen: Mija Nikolaisen, Fredrik Olsbu (O-sak 16), Birgitte Bøgh-Olsen 
(ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 26. april 2016. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ingen saker under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 14: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Fristen for å levere høringssvar til Underdal-utvalgets rapport har gått ut. PSI har ikke 

levert et eget svar, men oppfordret de ansatte til å sende inn et svar. SV-fakultetet har sendt 

inn et svar på vegne av fakultetet.  

- Ledergruppen og de involverte i arbeidet rundt dobbelkompetansestillingene har i det siste 

diskutert hvordan instituttet skal bruke disse stillingene. Det har vært enighet om at 

stillingene må brukes strategisk til å etablere gode forskningssamarbeid med 

helseforetakene. 

- Livsvitenskapssatsningen: det var bra deltakelse fra PSI på orienteringsmøtet om 

livsvitenskapssatsningen ved UiO. Instituttleder ved PSI sitter i ledergruppen til direktøren 

for denne satsningen. 

- Det har blitt levert svært mange søknader om ekstern finansiering fra PSI det siste, både til 

FRIPRO og BEDREHELSE (NFR) og til EU. Anders Fjell har dessuten kommet videre til 

runde to med sin ERC Consolidator Grant-søknad. 

- Instituttledelsen planlegger å lage et litt større opplegg rundt instituttets julebord, hvor man 

legger opp til en samling der de ansatte kan presentere forskningen sin for hverandre.  

O-SAK 15: Orienteringssaker fra utdanningsleder 

- Internevalueringsrapportene som skal danne utgangspunktet for den eksterne evalueringen 

av våre studieprogrammer er klar. Den eksterne evalueringen forventes å være klar i 

november.  

- Det jobbes fortsatt på alle nivåer med å skaffe til veie nok praksisplasser for studentene på 

profesjonsprogrammet.  

- PSI skal delta i en pilot som skal teste ut tverrfaglig praksis innen forebygging, på et 

sykehjem. Involverte fag er psykologi, medisin, odontologi og farmasi.  

O-SAK 16: Regnskapsrapport 1. tertial 

PSI ligger omtrent på budsjett per 1. tertial, men med et lite overforbruk på 

time/hjelpelærerbudsjettet som må utredes. Styret tok orienteringen til etterretning.  

O-SAK 17: Prot0koll fra møtet i programrådet 24. mai 

Protokollen legges ut på styrets nettsted når den er klar.  



O-SAK 18: Orientering om organisering av forskningsgruppen LCBC 

Styret ble orientert om at instituttledelsen ønsker å opprette LCBC som et senter. Styret vil 

behandle saken på neste styremøte.  

O-SAK 19: Orientering om fordeling av arealer ved PSI 
Psykologisk institutt leier fra 1. juni ekstra lokaler i Forskningsveien 3b. Det betyr at 
instituttet har blitt noen tusen kvadratmeter større, og vi har bedre plass til en stadig økende 
aktivitet. I løpet av de kommende to ukene vil lesesalene til studentene på master og de siste 
årene på profesjon flyttes over til de nye lokalene.  
Når studentene har flyttet over, blir det mulig å gjennomføre den planlagte samlokaliseringen 
av avdelingene, og på sikt også en samlokalisering av våre laber.  
 

O-SAK 20: Orientering om program for personalkonferansen 6.-7. juni 

Oppdatert program på PSIs nettsider:  

www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-

saker/2016/personalkonferansen.html 

O-SAK 21: Orientering om forskningsadministrativ støtte ved PSI 

Administrasjonsleder orienterte om at det på neste styremøte kommer en vedtakssak om 

mulig økning av staben som jobber med forskningsadministrativ støtte ved PSI.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 3: Arbeidet med strategi for PSI 

Styret fikk anledning til å kommentere på utkastet til strategi før det skal diskuteres på 

personalkonferansen på PSI 6-7. juni. Tine Jensen hadde et forslag til et lite tekstvedlegg, 

som innarbeides i utkastet. 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 25: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

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

og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker 

V-SAK 26: Tilsetting av stipendiat i klinisk nevrovitenskap. 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Trine Waage som stipendiat i 

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

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

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

videre behandling.  

V-SAK 27: Tilsetting av stipendiat tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter James Roe som stipendiat i 

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

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-saker/2016/personalkonferansen.html
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-saker/2016/personalkonferansen.html


undervisning i en fireårig tilsetting), og forutsetter ekstern finansiering. Hvis Roe takker nei 

til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.   

V-SAK 28: Tilsetting av stipendiat i sosial og affektiv nevrovitenskap  
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter James Roe som stipendiat i sosial 

og affektiv nevrovitenskap. Tilsettingen gjelder for en periode på tre eller fire år (med 25 % 

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

neste innstilte osv. Hvis de fire øverste innstilte takker nei til stillingen går saken tilbake til 

instituttet for videre behandling.  

V-SAK 29: Tilsetting av postdoktor i klinisk nevropsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Ylva Østby som postdoktor i klinisk 

nevropsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på fire år (med 25 % undervisning). Hvis 

Østby takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte.  

V-SAK 30: Tilsetting av postdoktor i kogntiv nevrovitenskap tilknyttet eksternt finansiert 
prosjekt (1-2 stillinger) 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Jaroslav Rokicki som postdoktor i 

kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år og forutsetter 

ekstern finansiering. Hvis Rokicki takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste 

innstilte osv.  

 

 


