
 

Innkalling til ekstraordinært styremøte ved Psykologisk 
Institutt  
Tirsdag 10. oktober klokken 10-11.30  
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Evalill Bølstad Karevold, Pål Ulleberg, Tine Jensen, Felix Anker 
Klein, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Audun Holm Torgersen og Rikard Rekdal 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ingen saker under eventuelt. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 32: Orientering om universitetsledelsens beslutning i RITMO-saken 

 

Styret ved PSI ble orientert om at universitetsledelsen har besluttet at SFFet RITMO skal lokaliseres i 

Harald Schjelderups hus. Brevet som styret tidligere har fått, med tittel «Etablering og lokalisering av 

Senter for fremragende forskning – Centre for Interdisciplinary Studies in Rhytm, Time and Motion 

(RITMO)» (31. august) fra universitetsdirektøren om dette er å betrakte som informasjon om en 

beslutning som er tatt.  

 

Fem av styrets medlemmer (Jensen, Karevold, Ulleberg, Rekdal og Torgersen) ønsket følgende 

protokolltilførsel:  

«Psykologisk institutt har i lengre tid slitt med arealmangel til sine aktiviteter i Harald Schjelderups 

hus. Situasjonen det siste året har vært så prekær at studenter ved instituttet har mistet sine 

lesesalsplasser og kollokvierom, og seminarrom har blitt omgjort til kontorer. Det er vanskelig å finne 

tilstrekkelig rom til seminarundervisning og gruppearbeid. Instituttet har også vedtatt å ta inn flere 

studenter, som krever flere ansatte. Selv om PSIs internklinikker flyttes ut av huset, vil det å huse 

RITMO kreve mer areal enn det som frigjøres hvis klinikkene flyttes ut. Å huse RITMO vil bety at 

arealmangelen blir større enn i dag. Problemet med arealmangel kan løses hvis de delene av Harald 

Schjelderups hus som per i dag leies ut til Institutt for helse og samfunn kan overtas av Psykologisk 

institutt. Fakultets- og universitetsledelsen bes om å finne en løsning for relokalisering av Institutt for 

helse og samfunn utenfor Harald Schjelderups hus.» 

De samme styremedlemmene ønsket også at det til neste styremøte 17. oktober fremmes en 

vedtakssak om arealer. De ønsket også en skriftlig redegjørelse fra universitetsledelsen på at 

innholdet i brevet «Etablering og lokalisering av Senter for fremragende forskning – Centre for 

Interdisciplinary Studies in Rhytm, Time and Motion (RITMO)» er å betrakte som informasjon om en 

beslutning som allerede er tatt.  



O-SAK 33: Orientering om innhold i brev fra fakultetsledelsen med tittel «Klinikk og praksis ved 

Psykologisk institutt».  

 

Styret ble orientert om innholdet i brevet «Klinikk og praksis ved Psykologisk institutt» som kom 

fra fakultetsledelsen ved SV-fakultetet 4. oktober. Brevet har blitt sendt ut til ansatte og studenter 

ved instituttet, og det vil også være allmøter om innholdet i dette brevet for både ansatte og 

studenter i uke 41.  

Styret ønsket en orientering fra universitetsledelsen om hvilke dokumenter som er offentlige knyttet 

til saksbehandlingen av denne saken. 

Fem av styrets medlemmer (Jensen, Karevold, Ulleberg, Rekdal og Torgersen) ønsket følgende 

protokolltilførsel: 

«Det vises til brev av 4. oktober 2014 om Klinikk og praksis ved Psykologisk institutt, undertegnet av 

dekan Nils-Henrik von der Fehr og fakultetsdirektør Gudleik Grimstad. Vi er enig i at klinikkdriften ved 

Psykologisk institutt (PSI) skal gi et kvalitativt godt og praksisnært undervisningstilbud med gode 

administrative rutiner innenfor det helsefaglige området.  Vi mener at det faller innenfor styrets 

mandat å behandle overordnede faglige spørsmål knyttet til klinikk, undervisning og forskning.  

I et hasteinnkalt styremøte avholdt 10.10.17 ble det gitt en muntlig orientering fra instituttleder Pål 

Kraft om at punktene som omhandles i brev av 4. oktober ikke skal styrebehandles. Vi finner nå 

styrets mandat uklart og ber om en redegjørelse fra dekan ved SV og rektor ved UIO mhp styrets 

ansvar. Er det slik at ledelsen ved UiO mener at styret ved PSI ikke skal beskjeftige seg med 

overordnede saker for undervisning og klinikkdrift og at styret skal tilsidesettes i behandlingen av 

saken som er omtalt i brev fra dekan og fakultetsdirektøren? Styret har våren og høsten 2017 

diskutert klinikkdriften ved PSI, herunder om det er ønskelig at internpraksis flyttes ut av HSH, om 

driften skal underlegges Lovisenberg sykehus, og om studentens opplæring i psykoterapi er tjent med 

at praktikumundervisningen integreres og gjøres til en del av spesialisthelsetjenesten som 

helseforetakene tilbyr. Styret har hele tiden vært forespeilet at dette sakskomplekset skal 

styrebehandles. Hvis den videre styrebehandlingen skak stoppes ber vi om klare instrukser fra dekan 

og rektor om dette. Vi kan ikke se at styret har et klart mandat for sitt arbeid før dette foreligger» 

 


