
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 14. mai klokken 12.15-13:50 
 
 
Til stede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Tine Jensen, Erik Stänicke, Evalill Karevold, Frøydis Gjerpe 

Bekkedal, Christian Andres Palacios Haugestad, Andreas Larsen 

Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (sekretær) og Fredrik Olsbu (Osak 9) 

 
Godkjenning av protokoll fra møtet 9. april 2019. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent, med følgende endringer: Det ble meldt inn en 
sak under eventuelt, som ble diskutert i starten av møtet. Det ble bestemt at D-sak 1 behandles som 
siste sak på møtet.  
 

 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Eventuelt 

Styrerepresentantene Jensen, Ulleberg og Karevold meldte i forkant av møtet en bekymring for skjev 

kjønnsbalanse til førstestillinger i denne styreperioden. De ba om at det til neste styremøte lages en 

notat som kan danne grunnlag for en diskusjon om dette, der det gjøres rede for kjønnsbalansen i 

rekrutteringen til førstestillinger i denne styreperioden, samt den kjønnsbalansen i førstestillinger 

ved instituttet. I tillegg ønsket de å komme tilbake til dette i behandlingen av V-sakene 42, 47 og 48 

på dagens styremøte. Styreleder var enig i at det er viktig å fokusere på dette, og ville på bakgrunn av 

dette foreslå noen endringer i kunngjøringsteksten på sakene 42, 47 og 48. 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 9: Regnskapsrapport, første tertial 2019 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1: Ekstern representasjon i instituttstyret ved PSI? 
I forbindelse med behandlingen av Osak 6 på styremøtet 9. april ble det foreslått at instituttstyret på 

mai-møtet skal diskutere instituttstyrets sammensetning og vurdere om eksterne representanter i 

styret kan være aktuelt. Instituttstyrets medlemmer diskuterte fordeler og ulemper med ekstern 

representasjon og bestemte å ikke gå videre med saken.  



 

Vedtakssaker 

V-SAK 41: Kunngjøring av stilling som professor II tilknyttet PSI og Sunnaas sykehus HF 

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en stilling som 

professor II (SKO8013) ved PSI, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 42: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i personlighetspsykologi 
Vedtak: 

Forslag til vedtak fra Tine Jensen:  

Styret utsetter å behandle saken til neste styremøte for å vurdere mulige tiltak og formuleringer i 

kunngjøringsteksten med fokus på å sikre god kjønnsbalanse i søkermassen og i vurderingen av 

søkerne.  

Forslaget falt med tre (Jensen, Stänicke, Karevold) mot seks (Rognli, Bekkedal, Haugestad, Larsen, 

Waaktaar, Kraft) stemmer.  

Forslag til vedtak fra Pål Kraft: 

Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en stilling som 
førsteamanuensis (SKO 1011) i personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 
kunngjøringsteksten, med følgende endringer: setningen «Det legges størst vekt på vitenskapelige 
arbeider de siste fem år» erstattes med «An innovative, active and strong research profile with 
excellent documented potential for performing high quality research. Applicants who have had 
statutory care leaves should document that.” 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

V-SAK 43: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet HUP  
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat i utviklingspsykologi for en periode 

på 3-4 år ved HUP, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 44: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet HUP 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat i helsepsykologi for en periode på 3-

4 år ved HUP, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 45: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet HUP og PROMENTA 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat for en periode på 3-4 år ved HUP og 

forskningssenteret PROMENTA, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 46: Kunngjøring av stillinger som stipendiat tilknyttet MAKS og eksternt finansiert prosjekt  
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut to stillinger som stipendiat (SKO 1017) for en periode på 3-4 år 

ved MAKS, i tilknytning til prosjektet «The Development of Understanding of Insight and Aha-

experiences», og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen forutsetter ekstern 

finansering. 

V-SAK 47: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi tilknyttet 
MAKS-avdelingen 



Vedtak:  

Forslag til vedtak fra Evalill Karevold:  

Styret utsetter å behandle saken til neste styremøte for å vurdere mulige tiltak og formuleringer i 

kunngjøringsteksten med fokus på å sikre god kjønnsbalanse i søkermassen og i vurderingen av 

søkerne.  

Forslaget falt med fire (Jensen, Stänicke, Karevold, Rognli) mot fem (Bekkedal, Haugestad, Larsen, 

Waaktaar, Kraft) stemmer.  

Forslag til vedtak fra Pål Kraft: 

Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en stilling som 

førsteamanuensis (SKO 1011) i personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten, med følgende endringer: setningen «Det legges størst vekt på vitenskapelige 

arbeider de siste fem år» erstattes med «An innovative, active and strong research profile with 

excellent documented potential for performing high quality research. Applicants who have had 

statutory care leaves should document that.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
V-SAK 48: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi tilknyttet 
MAKS-avdelingen  
Vedtak: 

Forslag til vedtak fra Evalill Karevold:  

Styret utsetter å behandle saken til neste styremøte for å vurdere mulige tiltak og formuleringer i 

kunngjøringsteksten med fokus på å sikre god kjønnsbalanse i søkermassen og i vurderingen av 

søkerne.  

Forslaget falt med fire (Jensen, Stänicke, Karevold, Rognli) mot fem (Bekkedal, Haugestad, Larsen, 

Waaktaar, Kraft) stemmer.  

Forslag til vedtak fra Pål Kraft: 

Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en stilling som 

førsteamanuensis (SKO 1011) i personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten, med følgende endringer: setningen «Det legges størst vekt på vitenskapelige 

arbeider de siste fem år» erstattes med «An innovative, active and strong research profile with 

excellent documented potential for performing high quality research. Applicants who have had 

statutory care leaves should document that.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
V-SAK 49: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk 
nevropsykologi, Norment og LCBC 
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat SKO 1017 tilknyttet Avdeling for 

kognitiv og klinisk nevrovitenskap og Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, finansiert for en 

periode på 4 år av UiO:Life Science Convergence Environment og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  



V-SAK 50: Kunngjøring av stilling som forsker tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi 

og ERC-prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en stilling som 

forsker (SKO 1109) tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og eksternt finansiert 

prosjekt og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 
Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 51: Forlengelse av II-stilling tilknyttet MAKS-avdelingen 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Maria Teresa Grønning Dale i midlertidig stilling 

som førsteamanuensis II (20 % stilling) uten forutgående kunngjøring. Stillingen gjelder for en 

periode på to år. 

V-SAK 52: Forlengelse av II-stilling tilknyttet MAKS-avdelingen 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Fartein Ask Torvik i midlertidig stilling som 

førsteamanuensis II (20 % stilling) uten forutgående kunngjøring. Stillingen gjelder for en periode på 

to år. 

V-SAK 53: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i klinisk psykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å tilsette i to stillinger og innstiller overfor det 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Håvar Brendryen og Roger Hagen til stilling som 

førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt. Dersom en eller begge av disse ikke tar 

imot stillingen, foreslår vi at tilbud gis til de neste innstilte. At det tilsettes i to stillinger skal ikke 

fortrenge planlagte stillinger innen barne- og familiepsykologi som beskrevet iht stillingsplanen for 

Klinisk avdeling. 

V-SAK 54: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i klinisk voksenpsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å tilsette i to stillinger og innstiller overfor det 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Roger Hagen og Sverre Urnes Johnson til stilling som 

førsteamanuensis i klinisk voksenpsykologi ved Psykologisk institutt. Dersom en eller begge av disse 

avslår, går avslåtte stilling(er) tilbake til instituttet for videre behandling. 

V-SAK 55: Tilsetting i stilling som universitetslektor (50 % stilling) tilknyttet Avdeling for kognitiv og 
klinisk nevropsykologi 
Vedtak: Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Verónica 
Expósito de Mäki-Marttunen, tilsettes som universitetslektor i 50% stilling ved Fagavdeling for 
kognitiv og klinisk nevrovitenskap for en periode på tre år. Hvis Expósito de Mäki-Marttunen takker 
nei til stillingen går tilbudet videre til de neste tre innstilte i angitte stillingsprosent. Hvis en eller flere 
av disse takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  
Hjemmel for midlertidighet er jf. statsansatteloven § 9 (1) bokstav b ettersom stillingen vil være er et 
vikariat. Vikariatet er opprettet som følge av at førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye frikjøpes i deler 
av sin stilling.  
 
V-SAK 56: Tilsetting av universitetslektor klinisk barne- og familiepsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet at Rune Flaaten Bjørk tilsettes i fast stilling som universitetslektor i klinisk barne- og 



familiepsykologi ved Psykologisk institutt. Dersom han takker nei til stillingen går saken tilbake til 
instituttet for videre behandling.  

 

V-SAK 57: Tilsetting av postdoktor tilknyttet MAKS-avdelingen og UiO Norden 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter ingen av søkerne til stillingen postdoktor (SKO 1352) knyttet til 

prosjektet «Living the Nordic Model» ved MAKS-avdelingen. Saken sendes tilbake for videre 

planlegging av en eventuelt ny kunngjøring på et senere tidspunkt.   

V-SAK 58: Forlengelse i stilling som postdoktor tilknyttet LCBC 
Vedtak: Postdoktor Anne Cecilie Sjøli Braathen gis en forlengelse på tre måneder i sin 
postdoktorstilling på bakgrunn av at det legges undervisningsoppgaver til stillingen.  
 
V-SAK 59: Utnevning av vikar som avdelingsleder ved HUP-avdelingen 
Vedtak: Professor Francisco Pons utnevnes til avdelingsleder (vikariat) for Avdeling for helse-, 
utviklings- og personlighetspsykologi for perioden 1. august 2019 – 31. desember 2019.  
 

 

 
 
 
 
 

 


