
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 26. april klokken 12.15-14:45 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Tine Jensen, Evalill Bølstad Karevold, Kristina Miljeteig, Bjørnar 
Hjulstad, Audun Holm Torgersen og Pål Ulleberg 
Forfall: Sebastian Istad Scheie 
Fra administrasjonen: Mija Nikolaisen (ref) 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 21. mars 2017. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

Orienteringssaker 

O-SAK 14: Orienteringer fra instituttleder 

- Instituttledelsen har kommet til enighet med SFF NORMENT angående fortsatt samarbeid når 

senteret går inn i ny periode. Den nye avtalen vil etter planen legges frem for styret i mai måned. 

- Instituttledelsen vil gå nå gå inn i forhandlinger vedrørende organiseringen av SFFet  RITMO som 

ledes fra Institutt for musikkvitenskap.  

- PSI vil delta på møte i Nasjonalt Profesjonsråd for Psykologiutdanning førstkommende fredag.  Her 

vil praktikum være et av temaene. Videre vil de nasjonale retningslinjene for vurdering av 

professorkompetanse i psykologi være et tema. Ettersom SV-fakultetet har vedtatt egne 

retningslinjer for vurdering av professorkompetanse, vil PSI gå inn for å gå ut av den felles ordningen 

for professoropprykk. 

-Søknadsfristen til NFR nærmer seg og det er mange søkere. Når det gjelder søknader til Toppforsk er 

det muligens to miljøer som vurderer å søke.  

- 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/)  

- Professor Gail Goodman 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.  

 

O-SAK 15: Orienteringer fra utdanningsleder 

- det er oppnådd enighet med Helse Sør-Øst om praksisplasser for studenter fra PSI. Det har vært 

vanskelig å få på plass et forpliktende samarbeid, men HSØ vil nå ta ansvar for et visst antall 

praksisplasser og fordelingen av disse innenfor hele sitt område. De skal følge opp og kvalitetssikre 

disse. Dette vil medføre at noen studenter vil få plasser med noe reisevei, noe som medfører at 

periode eller opplegg mv. kan måtte tilpasses. Dette må avklares videre 

https://moffittcaspi.com/


- Status for PSI sin dialog med Lovisenberg sykehus: Det har vært avholdt møte og workshop i 

begynnelsen av april, der PSI og representanter fra Lovisenberg har deltatt. Det vil inngås en avtale 

om et utvidet samarbeid om både undervisning og forskning. Både med tanke på praksisplasser og 

forskning virker dette svært lovende. Styret vil få avtalen til behandling i juni.  

O-SAK 13: Orientering om fremdrift i arbeidet med revisjon av studieprogrammene 

- Arbeidet med revisjon av studieprogrammer fortsetter. Mye skjer i mai, og rammer og struktur skal 

avklares. Til høsten vil det jobbes videre med innhold.  

Vedtakssaker 

V-SAK 28: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk 

nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som vitenskapelig assistent ved Avdeling for kognitiv 

og klinisk nevrovitenskap og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 29: Innstilling av kandidat til professor II-stilling ved PSI (Bjørnerud) 

Vedtak: Styret ved det Psykologiske institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at 

Atle Bjørnerud tilsettes i stilling som professor II (20%) ved Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder 

for 3 år med anledning til 2 års forlengelse og forutsetter finansiering fra LCBC. 

V-SAK 30: Tilsetting i stilling som stipendiat tilknyttet prosjekt dobbelkompetanse, i samarbeid med 

Modum Bad 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Ingvild Finsrud 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 Finsrud 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 31: Forlengelse i stilling som professor II 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Asle Hoffart som professor II ved Psykologisk 

institutt for en ny periode. Stillingen gjelder for perioden 01.08.2017 – 31.07.2019 og forutsetter 

ekstern finansiering.  

V-SAK 32: Forlengelse i stilling som professor II 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Maria Korsnes som professor II ved 

Psykologisk institutt for en ny periode, fra 10. september 2017. Stillingen gjelder for en periode tre år 

og forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 33: Forlengelse i stilling som professor II 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt forlenger Anne-Kristine Schanke som professor II ved 

Psykologisk institutt frem til 31.12.2018. Stillingen forutsetter ekstern finansiering.  



V-SAK 34: Forlengelse i stilling som professor II 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter John McLeods som professor II ved 

Psykologisk institutt for en ny periode fra 1. august 2017. Tilsettingen gjelder for tre år med mulighet 

for forlengelse i ytterligere ett år.  

V-SAK 35: Tilsetting av postdoktor tilknyttet eksternt finansiert  prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Haakon Engen som postdoktor i kognitiv 

nevrovitenskap. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år og forutsetter ekstern finansiering. Hvis 

Engen skulle takke nei til stillingen vil stillingen eventuelt lyses ut på nytt. 

 

Eventuelt 

- Torgersen stilte spørsmål om automatisk begrunnelse for sensur, og om dette er noe som vil 
komme. Det ble påpekt at dette er et spørsmål som vil bli behandlet prinsipielt fra UiO 
sentralt. Det ble også problematisert om det er i studentenes interesse å bruke mer ressurser 
på tilbakemelding i etterkant av eksamen når dette kan komme til å gå på bekostning av 
læringsfremmende tilbakemeldinger underveis. 

 


