
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 24. oktober klokken 12.15-15:00 på styrerommet i Harald Schjelderups hus 
 

Tilstede: Pål Kraft (frem til klokken 13), Trine Waaktaar (møteleder fra klokken 13), Evalill 
Bølstad Karevold, Erik Stänicke, Tine Jensen, Felix Anker Klein, Bjørnar Hjulstad, Audun Holm 
Torgersen 
Forfall: Rikard Rekdal og Pål Kraft (fra klokken 13) 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) og Frøydis Gjerpe Bekkedal 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Pål Kraft tok O-
sakene 34, 36 og 38 samlet før han måtte gå for å delta på universitetsstyremøtet. Det ble 
meldt inn en sak til eventuelt.  
 
Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte. Protokollen er godkjent og lagt ut på styrets 
nettsted.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 34: Orienteringer fra instituttleder 

- Budsjettildeling 2018: Administrasjonsleder orienterte om SV-fakultetets budsjettildeling til 

PSI for 2018. Budsjett for 2018 vil bli diskutert på instituttstyremøtet i november og vedtatt 

på instituttstyremøtet i desember.  

- Instituttleder slo sammen orienteringssakene 34, 36 og 38. Han gjennomgikk kronologien i 

saken knyttet til stengingen av PSIs internklinikker fra de første møtene med 

universitetsledelsen i uke 39. Det jobbes nå intenst med tiltak for å lukke avvikene på 

klinikkene som er avdekket i flere rapporter, med tanke på å få på plass en midlertidig 

løsning for høsten 2017 og våren 2018.  

Flere instituttstyremedlemmer stilte spørsmål ved nødvendigheten av universitetsledelsen 

vedtak om å stenge klinikkene.  

Prosessen rundt en mulig samarbeidsavtale med Lovisenberg sykehus er inntil videre satt på 

vent, i påvente av utfallet av dagens behandling i universitetsstyremøte.  

O-SAK 35: Orienteringer fra utdanningsleder 

Ingen saker 

O-SAK 36: Orientering om status i saken knyttet til samarbeidsavtale med Lovisenberg 

Se O-sak 34 



O-SAK 37: Avtalen med Helse Sørøst om praksisplasser 

Utdanningsleder informerte om videre prosess knyttet til avtalen om praksisplasser innenfor 

Helse Sørøst, samt situasjonen rundt praksisplasser for våren 2018.  

O-SAK 38: Sak til behandling i universitetsstyret (V-SAK 5 Drift og midlertidig stans av drift 

ved internklinikkene ved Psykologisk institutt) 

Se O-sak 34 

 

Diskusjonssaker 

D-sak 9: ELTE-studenter og PSI – oppfølging av svar på Helsedirektoratets bestilling om å 

finne løsninger for ELTE-studentene. 

Instituttstyret diskuterte de foreslåtte løsningene i brevet som er sendt fra de fire 

universitetene som har psykolog-utdanninger til Helsedirektoratet. Brevet beskriver mulige 

løsninger for kompletterende utdanningsløp for ELTE-studenter som har søkt om lisens som 

psykolog i Norge. Styret ønsket å se dette opp mot arealutfordringene ved PSI.  

 

Vedtakssaker 

 
V-SAK 59: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet eksternt finansiert 
prosjekt.  
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som vitenskapelig assistent ved Senter for 

livsløpsendringer i hjerne og kognisjon og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 60: Ønske om mer arealer i Harald Schjelderups hus 
Vedtak: 

Følgende vedtaksforslag, fremsatt av styremedlem Torgersen, falt med 1 (Torgersen) mot 6 
stemmer (Waaktaar, Karevold, Stänicke, Jensen, Klein, Hjulstad):  
 
Styret stiller seg positive til å lokalisere RITMO på PSI ved to betingelser:  
1. PSI overtar de lokalene på HSH som i dag disponeres av Institutt for helse og samfunn 
2. Lokaliseringen av RITMO vil ikke føre til en reduksjon i studentarealene ved HSH eller PSI 
generelt.  
 
Følgende vedtaksforslag, fremsatt av møteleder, ble vedtatt med 6 (Waaktaar, Karevold, 
Stänicke, Jensen, Klein, Hjulstad) mot 1 (Torgersen) stemme:  
 

Styret tar til etterretning at universitetsledelsen har besluttet at RITMO skal lokaliseres i 

Harald Schjelderups hus, i de lokalene som disponeres av Psykologisk institutt. Instituttstyret 

er imidlertid bekymret for arealsituasjonen, både for studenter og ansatte. Derfor ber 

instituttstyret ved Psykologisk institutt universitetsledelsen om å se på arealsituasjonen i 



Harald Schjelderups hus, med tanke på, om mulig, at PSI kan få overta de to etasjene i HSH 

som i dag disponeres av Det medisinske fakultetet.  

 
V-SAK 63: Praktikum ved PSI 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte, da styret ikke lenger var vedtaksdyktige da saken 
skulle behandles.  
 
V-SAK 64: Mandat for arbeidsgruppe knyttet til oppfølging av avvik på PSIs klinikkvirksomhet 
Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak mandatet for arbeidsgruppen som skal drive med 
oppfølging av avvik på PSIs klinikkvirksomhet. 
 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 61: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Gernot Ernst i stilling som 

førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år, med 

mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. Hvis 

Ernst takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 62: Forlengelse av professor II-stilling 
(Torgersen erklærte seg inhabil i denne saken og forlot møtet mens denne saken ble 
behandlet) 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultetet at Margarete Vollraths stilling som professor II ved PSI forlenges i to år, i en 5% 

stilling. Tilsettingen gjelder for en periode på 2 år. Hvis Vollrath takker nei til stillingen går 

saken tilbake til instituttet for videre behandling.   

 

Eventuelt 

Styrerepresentant Felix Anker Klein ønsket, i lys av de avvikene som nå er avdekket rundt 
instituttets internklinikker, at det på et senere møte redegjøres for hva slags kontroll- og 
avvikssystemer som finnes i den øvrige virksomheten.  
Det ble foreslått at dette settes opp som en O-sak til neste styremøte. 


