
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 21. mars klokken 12.15-13:45 på styrerommet i Harald Schjelderups hus 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Tine Jensen, Annika Melinder, Felix Anker Klein, Bjørnar Hjulstad, 
Richard Markussen Rekdal og Aili Røtterud Løchen. 
Forfall: Pål Ulleberg 
Fra administrasjonen: Joakim Dyrnes (O-sak 12), Samira Aminahishibashi (O-sak 13), Mija Nikolaisen 
og Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 28. februar 2017. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: V-sakene 21 og 28 
behandles helt til slutt, siden de er knyttet til v-sakene 13 og 26 og hva som vedtas der.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 10: Orienteringer fra instituttleder 

- PSI er partner i ett av de nye Sentrene for fremragende forskning ved UiO; RITMO som ledes fra 

Institutt for musikkvitenskap.  

- Det var fakultetsstyremøte i forrige uke og fellesmøte med instituttlederne. Ny 

kommunikasjonsstrategi, arealbruk og –behov for fremtiden og endringer på phd-programmet ble 

diskutert.  

- Professor Gail Goodman (http://psychology.ucdavis.edu/people/fzgoodmn) blir i begynnelsen av 

september utnevnt til æresdoktor ved UiO. Hun er nominert av PSI. Det blir satt opp forelesninger 

med henne på PSI mens hun er her.  

- Professor Terrie Moffit kommer til UiO og PSI i uke 34 for å holde Eilert Sundts-forelesning. Hun 

kommer med sin mann Avshalom Caspi. Det blir satt opp eget program på PSI med de to når de er i 

Oslo ( https://moffittcaspi.com/)  

- 7. april blir det frokostmøte med temaet depresjon ved PSI.  

O-SAK 11: Orienteringer fra utdanningsleder 

- Arbeidet med revisjon av studieprogrammer fortsetter. Programrådet hadde heldagsmøte 7. mars, 

og vil også ha et ekstra møte 19. april. Det legger også opp til møter i fagavdelingene.  

- PSI er i dialog med Lovisenberg sykehus om et utvidet samarbeid om både undervisning og 

forskning. Det er etablert en intern arbeidsgruppe ved PSI som jobber med dette, og de vil møte 

representanter fra Lovisenberg i en workshop i begynnelsen av april. 

O-SAK 12: Orientering om opprettelse av ny master (Global minds) 

Studieleder Joakim Dyrnes orienterte om at fakultetsstyret har vedtatt opprettelsen av en ny 

europeisk fellesgrad (master), hvor PSI er en av flere partnere. PSI har fått EU-midler til å delta i 

opprettelsen av dette programmet. Mer info: 

http://www.sv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-03-17/innkalling.html 

http://psychology.ucdavis.edu/people/fzgoodmn
https://moffittcaspi.com/
http://www.sv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-03-17/innkalling.html


O-SAK 13: Orientering om arbeid med nytt phd-program på SV-fakultetet 

Pål Kraft og phd-representant i fakultetsstyret, Samira Aminahishibashi orienterte om arbeidet med 

revisjon av fakultetets doktorgradsprogram. Det foreslås blant annet å øke fellesdelen og ha ett felles 

opptak for alle retninger. 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 21: Ny utlysning av forskerstilling tilknyttet EU-prosjektet Lifebrain 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

å lyse ut en stilling som forsker (SKO1109) ved Psykologisk institutt, Senter for Livsløpsendringer i 

hjerne og kognisjon og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen skal finansieres 

eksternt av EU-prosjektet «Lifebrain: Healthy minds from 0-100 years: Optimising the use of 

European brain imaging cohorts»  

V-SAK 22: Utlysning av 1-2 ettårige vitass-stillinger med mulighet for forlengelse, tilknyttet LCBC.  

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut 1-2 stillinger som vitenskapelig assistent ved Senter for 

livsløpsendringer i hjerne og kognisjon og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 28: Ny utlysning av postdoktorstilling tilknyttet EU-prosjektet Lifebrain. 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut på nytt 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.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 13 (utsatt fra forrige møte): Innstilling av søkere til forskerstilling (SKO1108) i kognitiv 
nevrovitenskap tilknyttet EU-prosjektet Lifebrain 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne er kan innstilles til den 
utlyste stillingen og foreslår overfor det overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at stillingen 
lyses ut på nytt, som forsker (SKO1109) ved Psykologisk institutt, Senter for livsløpsendringer i hjerne 
og kognisjon (LCBC), eksternt finansiert av EU-prosjektet «Lifebrain: Healthy minds from 0-100 years: 
Optimising the use of European brain imaging cohorts»  

 
V-SAK 23: Tilsetting av postdoktor tilknyttet eksternt finansiert prosjekt  
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Mads Lund Pedersen i stilling som 
postdoktor ved Psykologisk institutt. Tilsetningen er for 3 år og forutsetter ekstern finansiering.  
 

V-SAK 24: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Line Folviks tilsetting som vitenskapelig assistent 

tilknyttet LCBC for perioden 15.08.2017-14.08.2018. Stillingen er eksternt finansiert. 



V-SAK 25: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Hedda Ness sin tilsetting som vitenskapelig 

assistent tilknyttet LCBC for perioden 15.08.2017-14.08.2018. Stillingen er eksternt finansiert. 

V-SAK 26: Tilsetting av postdoktor tilknyttet EU-prosjektet Lifebrain 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 
utlyste stillingen og vedtar at stillingen lyses ut på nytt.  

 
V-SAK 27: Tilsetting av postdoktor tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 
utlyste stillingen og vedtar at stillingen lyses ut på nytt.  

 


