
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 11. juni klokken 12.15-13:15 
 
Til stede: Pål Kraft, Erik Stänicke, Evalill Karevold, Pål Ulleberg, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Christian 

Andres Palacios Haugestad, Kathleen Lillo-Stenberg 

Forfall: Trine Waaktaar, Erling Rognli 

Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (sekretær)  

 
Godkjenning av protokoll fra møtet 14. mai 2019. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn en sak under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 10: Tall på kjønnsfordeling knyttet til ansettelser i førstestillinger ved PSI 

Instituttstyret uttrykte bekymring for at de i sin styreperiode har vedtatt å ansette langt flere menn 

enn kvinner i faste førstestillinger. Styret ønsket at denne bekymringen skulle formidles videre til 

fakultetets tilsettingsutvalg. I tillegg ber instituttstyret om at ledelsen oppretter en arbeidsgruppe 

som skal evaluere ansettelsesprosessen og foreslå tiltak for å øke kvinneandelen ved rekruttering til 

førstestillinger. Det er ønskelig med representanter fra hver fagavdeling i denne gruppen. Gruppen 

skal levere en rapport til instituttstyret der det foreslås tiltak.  

O-SAK 11: Prosess for valg av ny instituttleder ved PSI 

Styret ble orientert om forslag til prosess for valg av instituttleder. Det legges opp til at valget 

gjennomføres i begynnelsen av oktober.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 60: Kunngjøring av PhD-stilling tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og 

UiO:Livsvitenskap  

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat SKO 1017 tilknyttet Avdeling for 

kognitiv og klinisk nevrovitenskap, for en periode på 3-4 år, finansiert av UiO:Life Science 

Convergence Environment. Styret godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten under den 

forutsetning at prosjektleder vurderer om han i kunngjøringsteksten kan finne krav til personlige 

egenskaper som er mer kjønnsnøytrale.  

V-SAK 61: Kunngjøring postdoktorstiling tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og 

UiO:Livsvitenskap  

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor (SKO1352) tilknyttet Avdeling for 

kognitiv og klinisk nevrovitenskap og, for en periode på 3-4 år. Styret godkjenner den vedlagte 



kunngjøringsteksten under den forutsetning at prosjektleder vurderer om han i kunngjøringsteksten 

kan finne krav til personlige egenskaper som er mer kjønnsnøytrale.  

V-SAK 62: Kunngjøring av PhD-stilling tilknyttet HUP og eksternt finansiert prosjekt  

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat for en periode på tre til fire år, 

knyttet til prosjektet «Pre- and post-operative psychological interventions to prevent pain and 

fatigue after breast cancer surgery» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 63: Kunngjøring av postdoktor-stilling tilknyttet HUP og eksternt finansiert prosjekt  
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor (SKO 1352) for en periode på to år, 

knyttet til prosjektet «Pre- and post-operative psychological interventions to prevent pain and 

fatigue after breast cancer surgery» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 64: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet UiO:Norden  
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på tre år ved 

Avdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi, knyttet til prosjektet «Living the Nordic 

Model» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 65: Tilsetting av forsker (SKO 1109) tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt innstiller overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Håkon Grydeland som forsker SKO 1109 ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, 

Psykologisk institutt. Tilsettingen skal finansieres av eksterne midler fra NFR-prosjektet “Lifebrain: 

Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience”for en periode på tre år. Ettersom Håkon 

Grydeland kommer direkte fra en treårig stilling som postdoktor, vil han tilbys fast tilsetting. Dersom 

Grydeland takker nei, vil stillingen gå tilbake til instituttet for videre behandling. 

V-SAK 66: Tilsetting av forsker (SKO 1109) tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap 
Vedtak: Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Thomas Hagen, 
tilsettes som forsker SKO1108 ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap for en periode 
på 6 måneder. Hvis Thomas Hagen takker nei til stillingen, vil saken gå tilbake til instituttet for videre 
behandling. Ansettelsen vil være midlertidig med hjemmel i statsansatteloven § 9 (1) bokstav a som 
gir rettslig grunnlag for midlertidighet når arbeidet er av midlertidig karakter. Behovet for utførelse 
av oppgavene er av midlertidig karakter. 

 

V-SAK 67: Tilsetting av postdoktor tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt  

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Ann-Marie Glasø de Lange i stilling som postdoktor ved Psykologisk 

institutt/LCBC. Stillingen gjelder for en periode på tre år og forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 68: Tilsetting av førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi tilknyttet Avdeling for kognitiv og 

klinisk nevrovitenskap  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 



fakultet at Alexander Olsen tilbys stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi ved 

Psykologisk institutt. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte.  

V-SAK 69: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Marie Strømstads tilsetting som vitenskapelig 

assistent SKO1020 tilknyttet LCBC for perioden 03.09.2019- 02.09.2020.  

V-SAK 70: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Marie Øiestads tilsetting som vitenskapelig 

assistent SKO1020 tilknyttet LCBC for perioden 03.09.2019- 02.09.2020. 

V-SAK 71: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Martine Heruds tilsetting som vitenskapelig 

assistent SKO1020 tilknyttet LCBC for perioden 21.08.2019- 20.08.2020. 

V-SAK 72: Forlengelse i stilling som stipendiat tilknyttet MAKS-avdelingen  
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Hang Lius tilsetting som stipendiat ved PSI med tre 

måneder.  

V-SAK 73: Tilsetting av forsker (SKO 1109) tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og 
Norment  
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt innstiller overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Jaroslav Rokicki som forsker SKO 1109 ved Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Stillingen 

er knyttet til og skal finansieres av EU- prosjektet «Improved personalized medicine through machine 

learning in mental disorders (IMPLEMENT)» for en periode på tre år. Ettersom Jaroslav Rokicki 

kommer direkte fra en treårig stilling som postdoktor, vil han tilbys fast tilsetting. Dersom han takker 

nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte osv., som vil tilbys treårig stilling. 

 

 

Eventuelt 

Styrets sekretær orienterte om at Annika Melinder nå er tilbake i full stilling ved PSI, og at hun fra 

august vil tre inn igjen som første vara for de vitenskapelig ansatte i instituttstyret.  


