
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 30. mai klokken 12.15-15:00  
 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Evalill Bølstad Karevold, Felix Anker Klein, Bjørnar Hjulstad, Aili 
Røtterud Løchen og Pål Ulleberg 
Forfall: Tine Jensen og Rikard Rekdal 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Fredrik Olsbu (O-sak 19) og Mija Nikolaisen (Vsakene 
38-42 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 26. april 2017. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble gjort oppmerksom på at V-sakene 37 og 
39 trekkes fra sakslisten.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

Orienteringssaker 

O-SAK 17: Orienteringer fra instituttleder 
- Fakultetet ferdigstiller i disse dager sin årsrapport for 2016. Der går de gjennom måleindikatorene 
for hver enhet. PSI gjør det godt på inntakskvalitet på studieprogrammene våre, og på gjennomføring 
på master og profesjon. Også phd-programmet har god gjennomføring. På forskningssiden uthever 
PSI seg ikke i verken positiv eller negativ retning, vi har resultatet på linje med de andre enhetene 
innen publikasjonspoeng, andel ekstern finansiering osv.  
- Førstkommende torsdag er det instituttledermøte, hvor det blant annet vil bli presentert en plan 
for revisjon av den interne fordelingsmodellen på SV-fakultetet.  
- Besøk fra EU: 7. juni får PSI/LCBC besøk av EUs rådsarbeidsgruppe for forskning (Research Working 
Party) og en gruppe fra Kunnskapsdepartmentet. Gruppen består av EU-landenes faste 
forskningsutsendinger til EU. Gruppen er på besøk i Norge og ønsker å gtreffe en forskningsgruppe 
som har gjort det godt på EU-finansiering. Da falt valget på LCBC. LCBC skal gi en presentasjon av sin 
forskning, og rektor vil også komme til PSI for å delta på møtet. 
- PSI har i april/mai gjennomført to vellykkede frokostmøter for et eksternt publikum. Det har vært 
stor deltakelse på møtene.  
 
O-SAK 18: Orienteringer fra utdanningsleder 

- Arbeidsgruppen fra Helse Sørøst og PSI som har jobbet med praksisplasser for studentene på 

profesjonsprogrammet har landet på en løsning. Denne ble i begynnelsen av mai presentert for de 

studentene som kom først kom til å berøres av den nye ordningen. Reaksjonene fra studentene var 

sterke, og de følte seg lite involvert i prosessen rundt fordeling av praksissteder. Når plassene nå er 

fordelt, ser det i denne omgang ut til å ordne seg på en måte som de fleste kan være fornøyde med.  

O-SAK 19: Regnskapsrapport 1. tertial 

Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.  

O-SAK 20: Revisjon av studieprogrammene og ressursbruk i de nye programmene 

Muntlig orientering i møtet. Styret ble orientert om videre prosess for revisjon av 

studieprogrammene på PSI. Styret fikk også en innføring i hvordan instituttledelsen tenker omkring 



ressursbruken i de reviderte studieprogrammene. Styret vil tidlig høst få en vedtakssak til behandling 

om ressursbruk på instituttets utdanningsvirksomhet.  

O-SAK 21: Samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus innen forskning og utdanning – videre 

prosess 

Muntlig orientering i møtet. Styret ble orientert om arbeidet med etablere et samarbeid med 

Lovisenberg diakonal sykehus knyttet til praksis/ferdighetstrening for studenter på 

profesjonsprogrammet, samt forskningssamarbeid. Det jobbes med en samarbeidsavtale som styret 

vil få til behandling i juni-møtet.  

 

O-SAK 22: SFFet RITMO og PSIs rolle i dette 

Muntlig orientering i møtet. Styret ble orientert om PSIs rolle i SFFet RITMO 

(www.hf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/150-millioner-til-nytt-sff.html). SFFet, som 

administrativt ligger hos HF/institutt for musikkvitenskap, er tverrfaglig i sin profil, og flere forskere 

fra PSI kommer til å ha en sentral rolle. SFFet er på jakt etter egnede lokaler og har ytret ønske om 

lokalisering hos PSI, fordi PSIs laber kommer til å bli mye brukt i forskningen i RITMO. 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 36: Intensjonsavtale PSI - Norment 

Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak forslaget til intensjonsavtale mellom Norment og PSI. 

V-SAK 37: Kunngjøring av forskerstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Saken trekkes 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

(disse sakene er unntatt offentlighet og kan ikke diskuteres med andre enn styrets medlemmer):  

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 38: Oppsigelse av forsker tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår at Tilsettingsutvalget ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet vedtar oppsigelse av en forsker SKO 1109, ved Psykologisk institutt, 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, på grunn av bortfall av finansiering. Hjemmel for oppsigelse er 

Lov om statens tjenestemenn m.m. § 10 nr. 1 jf. Forskrift til lov om statens tjenestemenn § 2 nr. 4.  

V-SAK 39: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent   

Saken trekkes 

V-SAK 40: Tilsetting av professor tilknyttet verdensledende-satsningen i LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 
utlyste stillingen og vedtar således at ingen av søkerne gis tilbud om stillingen. Saken går tilbake til 
instituttet for videre behandling.  

http://www.hf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/150-millioner-til-nytt-sff.html


V-SAK 41: Tilsetting av professor II tilknyttet verdensledende-satsningen i LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

at Lars Bertram tilsettes som professor II ved Psykologisk institutt, Senter for livsløpsendringer i 

hjerne og kognisjon. Stillingen har en varighet på fem år og forutsetter finansiering fra 

Verdensledende-tildelingen.  

V-SAK 42: Tilsetting av vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter May Saleh og Dani Beck som vitenskapelige 

assistenter. Tilsettingen gjelder for en periode på 1 år for Saleh og 8 måneder for Beck. En eller begge 

takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte osv.  

 

 


