
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 15. oktober klokken 12.15-14:10 
 
Til stede: Pål Kraft, Pål Ulleberg, Evalill Karevold, Tine Jensen, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Christian 

Andres Palacios Haugestad, Andreas Larsen 

Forfall: Erling Rognli, Trine Waaktaar 

Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (sekretær) og Fredrik Olsbu (O-sak 16) og Tor Endestad 

(Osak 17) 

 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 17. september 2019. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent, med følgende endringer. V-sakene 95, 104 og 
109 utsettes til et senere møte. Det ble meldt inn to saker under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 16: Budsjett 2020 – tildeling fra fakultetet og informasjon om finansieringsmodellen 

Styret ble orientert om tildelingen til PSI for 2020, som er på 180 millioner kroner. Styret tok 

orienteringen til etterretning. 

O-SAK 17: Informasjon om PSI som kjernefasilitet for EEG-virksomhet 
Forskningsleder orienterte om PSI har blitt kjernefasilitet ved UiO for «The cognitive and translational 
Neuroscience Cluster». UiO skriver følgende om kjernefasiliteter på sine nettsider: En kjernefasilitet 
er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere utenfor eget miljø, i tillegg til ens egne. 
Kjernefasiliteter har til hensikt å: fasilitere tilgang til avansert utstyr og kompetanse, økonomisere 
med infrastruktur, bidra til optimal ressursutnyttelse, bidra til bedre forskning blant brukerne, 
og gjelder særlig medisinske og naturvitenskapelige områder, f.eks. for ulike felt innen medisin, 
molekylærbiologi og kjemi, materialer, nanoteknologi og fysikk.  

Oversikt over UiOs kjernefasiliteter: https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-
enhetene/forskningsinfrastruktur/kjernefasiliteter/uios-godkjente-kf-%2803072019%29.html 

 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 95: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet RITMO  

Saken utsettes til et senere møte. 

V-SAK 96: Kunngjøring av vikariat som universitetslektor tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk 

nevropsykologi, 50 % stilling 

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en 50% 

stilling som universitetslektor SKO 1009 for en periode på to år og syv mndr tilknyttet Avdeling for 

https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsinfrastruktur/kjernefasiliteter/uios-godkjente-kf-%2803072019%29.html
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsinfrastruktur/kjernefasiliteter/uios-godkjente-kf-%2803072019%29.html


kognitiv og klinisk nevrovitenskap og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Dersom 

hjemmelsgrunnlaget for midlertidighet faller bort før stillingen er kunngjort, dvs det er behov for 

vikar for en lengre periode enn tre år, vil foreslås det at stillingen lyses ut som fast. 

V-SAK 97: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet MAKS-avdelingen 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor ved MAKS-

avdelingen og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. Kunngjøringstekstene i V-sakene 97-101 

gjøres likelydende i forhold til krav om engelskkunnskaper og kjønns- og minoritetsbalanse. Følgende 

formuleringer brukes:  

- Fluent oral and written communication skills in English. 
- The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and 

to recruit people with ethnic minority backgrounds. We encourage women and people with 
ethnic minority backgrounds to apply for the position 
 

V-SAK 98: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet HUP-avdelingen 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor ved HUP-

avdelingen og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. Kunngjøringstekstene i V-sakene 97-101 

gjøres likelydende i forhold til krav om engelskkunnskaper og kjønns- og minoritetsbalanse. Følgende 

formuleringer brukes:  

- Fluent oral and written communication skills in English. 
- The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and 

to recruit people with ethnic minority backgrounds. We encourage women and people with 
ethnic minority backgrounds to apply for the position 

 

V-SAK 99: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet LCBC 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor ved LCBC og 

godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. Kunngjøringstekstene i V-sakene 97-101 gjøres 

likelydende i forhold til krav om engelskkunnskaper og kjønns- og minoritetsbalanse. Følgende 

formuleringer brukes:  

- Fluent oral and written communication skills in English. 
- The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and 

to recruit people with ethnic minority backgrounds. We encourage women and people with 
ethnic minority backgrounds to apply for the position 

 

V-SAK 100: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet Klinisk avdeling 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor ved Klinisk 

avdeling og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. Kunngjøringstekstene i V-sakene 97-101 

gjøres likelydende i forhold til krav om engelskkunnskaper og kjønns- og minoritetsbalanse. Følgende 

formuleringer brukes:  

- Fluent oral and written communication skills in English. 
- The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and 

to recruit people with ethnic minority backgrounds. We encourage women and people with 
ethnic minority backgrounds to apply for the position 

 



V-SAK 101: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor ved Avdeling for 

kognitiv og klinisk nevropsykologi og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

Kunngjøringstekstene i V-sakene 97-101 gjøres likelydende i forhold til krav om engelskkunnskaper 

og kjønns- og minoritetsbalanse. Følgende formuleringer brukes:  

- Fluent oral and written communication skills in English. 
- The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and 

to recruit people with ethnic minority backgrounds. We encourage women and people with 
ethnic minority backgrounds to apply for the position 

 

V-SAK 114: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet Klinisk avdeling 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som PhD stipendiat (SKO 1017) ved 

Klinisk fagavdeling, og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten, med de endringsforslag som kom 

frem i møtet.  

V-SAK 115: Kunngjøring av postdoktor/forskerstilling tilknyttet Norment og Avdeling for kognitiv og 

klinisk nevropsykologi 

Vedtak: Styret ved foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultetet å lyse ut en toårig stilling 

som postdoktor/forsker tilknyttet NORMENT og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 116: Kunngjøring av postdoktor/forskerstilling tilknyttet Norment og Avdeling for kognitiv og 

klinisk nevropsykologi 

Vedtak: Styret ved foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultetet å lyse ut en treårig stilling 

som postdoktor/forsker tilknyttet NORMENT og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

 
Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 102: Tilsetting i professor II-stilling, tilknyttet Klinisk avdeling og NKVTS 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det Samfunnsvitenskapelige fakultet 

å tilsette Siri Thoresen i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) knyttet til Klinisk fagavdeling ved 

Psykologisk institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år med mulighet for forlengelse til fem 

år, og forutsetter ekstern finansering.  

V-SAK 103: Forlengelse i stilling som stipendiat tilknyttet MAKS-avdelingen 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt forlenger Beverly Boos sin tilsetting som stipendiat 

ved PSI med tre måneder. 

V-SAK 104: Forlengelse i stilling som stipendiat tilknyttet MAKS-avdelingen 

Saken utsettes til et senere møte. 

V-SAK 105: Tilsetting i førsteamanuensis II-stilling, tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk 

nevropsykologi og OUS 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter å tilsette Tonje Haug Nordenmark i 20 % 



stilling som førsteamanuensis knyttet til Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap ved 

Psykologisk Institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år med mulighet for forlengelse til fem 

år, og forutsetter ekstern finansering.  

V-SAK 106: Tilsetting av forsker i midlertidig stilling (SKO1108), tilknyttet RITMO 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Maja Dyhre Foldal tilsettes i stilling som forsker SKO 1108 ved Psykologisk institutt for i 

perioden 01.11.2019 -31.10.2020 i tilknytning til RITMO, Psykologisk institutt. 

V-SAK 107: Tilsetting i professor II-stilling i økonomi, tilknyttet PROMENTA og HUP-avdelingen 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det Samfunnsvitenskapelige fakultet 

å tilsette Andreas Kotsadam i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) knyttet til Fagavdeling for 

helse-, utvikling- og personlighetspsykologi (HUP) og PROMENTA ved Psykologisk institutt. Stillingen 

er eksternt finansiert og gjelder for en periode på to år.  

V-SAK 108: Tilsetting av stipendiat tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi 

og NORMENT og LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Esten Leonardsen i stilling som stipendiat 

SKO 1017 tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og Livsløpsendringer i hjerne og 

kognisjon, for en periode på 4 år. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. Dersom Leonardsen 

går takker nei, går tilbudet videre til Hansen. Dersom begge takker nei, går saken tilbake til instituttet 

for videre behandling.  

V-SAK 109: Tilsetting av postdoktor tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi 

Saken utsettes til et senere møte. 

V-SAK 110: Tilsetting av stipendiat tilknyttet MAKS-avdelingen 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Liva Martinussen i stilling som stipendiat 

(SKO 1017) knyttet til prosjektet «Mathematics Interest Project» ved Fagavdeling for metode-, 

arbeids-, kultur-  og sosialpsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år. Dersom 

Martinussen takker nei til stillingen går tilbudet til neste rangerte kandidat, osv.  

V-SAK 111: Tilsetting av stipendiat tilknyttet MAKS-avdelingen 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Linda Josefine Aas Haugen og Mathilde 

Hallingstad Prenevost i stillinger som stipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet «The Development 

of Understanding of Insight and Aha-experiences» ved Fagavdeling for metode-, arbeids-, kultur-  og 

sosialpsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år. Dersom noen av dem takker nei til 

stillingen sendes saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 112: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt forlenger Kaja Liebenbergs tilsetting som 

vitenskapelig assistent SKO1020 tilknyttet LCBC for perioden 01.03.2020 – 28.02.2021. 

V-SAK 113: Forlengelse i stilling som postdoktor, knyttet til midlertidig tilsetting av vikar som 

førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi tilknyttet MAKS-avdelingen 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt godkjenner forlengelse av Sigrun Marie Moss sin 

postdoktorstilling (SKO 1352) med seks måneder forutsatt at permisjonen ikke reduserer fremdriften 

med mer enn et halvt år i postdoktorprosjektet.   



Eventuelt 

- Orientering om status for flytting til leide lokaler i Gaustadalleen: Det er tre 

forskningsgrupper som kommer til å flytte fra Harald Schjelderups hus og over til leide lokaler 

i Gaustadalleen. Til sammen vil det sitte ca 20 personer fra PSI her. Det planlegges med at 

lokalene er klare til innflytting i mars/april 2020. 

- Kontorsjef ved PSI har sagt opp sin stilling fra 31. desember. Stillingen er lyst ut. 


