
 
Referat fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 14. april klokken 12.15-15:00 via zoom 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 10. mars 2020. Tidligere godkjent. 
 
Dagsorden godkjent. 
 
Saker til behandling i åpent møte: 
 
Orienteringssaker 
O-SAK 6: Orienteringer fra instituttleder 
Korona: 

• Koronatiltakene gjelder fortsatt. UiO er stengt, men det er mulig for ansatte å hente 
ting fra kontoret. Det er også mulig å søke om bruk av arealene ved spesielle behov. 

• All undervisning og eksamen er digitalisert ut semesteret. 
• Vi finner nye oppgaver til vit.ass. som har mistet arbeidsoppgaver. 
• Forskningsprosjekter blir forsinket og ekstrakostnader kan bli lagt til instituttet. 
• Noen ansatte har satt igang nye prosjekter om korona. 
• Klinikken har klart å holde det gående ved å gå over til videoterapi. 
• Det har blitt diskutert en del hvorvidt man skal gå fra karakterer til bestått/ikke bestått 

på emner. Det kartlegges nå hva emneansvarlige mener er riktig. Som utgangspunkt 
blir det ikke noen endringer, men det kan hende noen emner får en endring. 

o Studentene vil ha en avklaring raskest mulig. 
 
Vedtakssaker 
Saker til behandling i åpent møte: 
V-SAK 30: Kunngjøring av stilling som PhD-stipendiat (SKO 1017) ved Fagavdeling for 
Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP) 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som PhD stipendiat (SKO 
1017) ved Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, tilknyttet Babyling 
Lab, og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. Stillingen er for tre år og forutsetter 
ekstern finansiering. 
V-SAK 31: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i klinisk barn- ungdom- og 
familiepsykologi, tilknyttet Fagavdeling for klinisk psykologi og Klinikk for Barne- og 
Familieterapi (BFT) 
Vedtak: Instituttstyret foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 
stilling som førsteamanuensis i ved Psykologisk institutt, innen klinisk barn-, ungdom- og 
familiepsykologi og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 
V-SAK 32: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i klinisk barn-, ungdom- og 
familiepsykologi, tilknyttet Fagavdeling for klinisk psykologi og Klinikk for Barne- og 
Familieterapi (BFT) 
Vedtak: Instituttstyret foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 
stilling som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, innen klinisk barn-, ungdom- og 
familie psykologi og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 
V-SAK 33: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i klinisk psykologi, tilknyttet 
Avdeling for Klinisk psykologi  



Vedtak: Instituttstyret foreslår for Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 
stilling som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, innen klinisk psykologi og 
godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 
V-SAK 34: Kunngjøring av stiling som postdoktor eller forsker SKO 1109 ved LCBC 
Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
å lyse ut en stilling som postdoktor eller forsker 1109 ved Senter for livsløpsendringer i hjerne 
og kognisjon og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 
Saker til behandling i lukket møte: 
(disse sakene er unntatt offentlighet og kan ikke diskuteres med andre enn styrets 
medlemmer): 
V-SAK 24: Tilsetting i stilling som stipendiat tilknyttet Fagavdeling for Helse- 
personlighet og utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Yimenu Yitayih i stilling som stipendiat ved 
Fagavdeling for Helse- personlighet og utviklingspsykologi. Dersom Yitayih takker nei, går tilbudet 
videre til innstilte nr. 2, osv. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller fire år.  Stillingen er 
internt finansiert. 
V-SAK 35: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Kultur- og 
Samfunnspsykologi, kvalitativ metode, ved Fagavdeling for Metode, arbeids-, kultur- og 
sosialpsykologi (MAKS). 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Sigrun Marie Moss i stilling som 
førsteamanuensis (1011) i Kultur- og samfunnspsykologi ved Fagavdeling for Metode-, 
arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS). Dersom Moss takker nei til stillingen, går tilbudet 
videre til Carolin Demuth. 
 
V-SAK 36: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Kultur- og 
Samfunnspsykologi, kvantitativ metode, ved Fagavdeling for Metode, arbeids-, kultur- 
og sosialpsykologi (MAKS). 
 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Milan Obaidi i stilling som 
førsteamanuensis (1011) i Kultur- og samfunnspsykologi ved Fagavdeling for Metode-, 
arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS). Dersom Obaidi takker nei til stillingen, går 
tilbudet til kandidat nr. 2 osv. 
 
V-SAK 37: Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Fagavdeling for metode, 
arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS). 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Olivia Pich i stilling som stipendiat 
(SKO 1017) ved Fagavdeling for metode-, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS), 
tilknyttet CSB-Lab. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Ett fjerde år kan vurderes med 
25 % undervisningsplikt, avhengig av kandidatens kompetanse og instituttets behov. Dersom 
Pich takker nei til stillingen, går tilbudet til kandidat nr. 2 osv. 
 
V-SAK 38: Tilsetting i stilling som PhD stipendiat (SKO 1017) ved klinisk fagavdeling 
 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Cecilie Hillestad Hoff i stilling som 
stipendiat (SKO 1017) knyttet til NORTRAS-prosjektet ved Fagavdeling for klinisk psykologi. 
Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller 4 år. Dersom Cecilie Hillestad Hoff takker nei til 
stillingen går tilbudet til neste rangerte kandidat.  
 



V-SAK 39: Tilsetting i 50% stilling som universitetslektor (SKO 1009) tilknyttet 
Fagavdeling for klinisk psykologi og Klinikk for Barne- og Familieterapi (BFT) 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Fredrik Cappelen i stilling som 
universitetslektor 50% (SKO 1009) ved Fagavdeling for klinisk psykologi og Klinikk for Barne- 
og Familieterapi. Dersom Cappelen takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for 
videre behandling. 
 
V-SAK 40: Tilsetting i 50% stilling som universitetslektor (SKO 1009) tilknyttet 
Fagavdeling for klinisk psykologi og Klinikk for Integrativ Psykoterapi (IPT) 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Nora Nord Rydningen i stilling som 
universitetslektor 50% (SKO 1009) ved Fagavdeling for klinisk psykologi og Klinikk for 
Integrativ Psykoterapi. Dersom Rydningen takker nei til stillingen, lyses stillingen ut på nytt. 
 
V-SAK 41: Tilsetting av forsker SKO 1109 i Fagavdeling for helse- utvikling og 
personlihetspsykologi, finansiert av Marie Sklodowska Curie for en periode på to år 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Tilsettingsutvalget ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet å tilsette Ziada Ayorech i stilling som forsker SKO1109 ved 
Psykologisk institutt, Fagavdeling for Helse- , utviklings- og personlighetspsykologi. 
Tilsettingen er for 2 år og forutsetter ekstern finansiering. 
 
V-SAK 42: Tilsetting i stilling som postdoktor(SKO 1352) eller forsker (SKO 1109) 
tilknyttet Norment og Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi  
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet å tilsette Mads Lund Pedersen i stilling som forsker (SKO 1109) ved Norment og 
Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Ettersom Mads Lund Pedersen kommer 
direkte fra en treårig stilling som postdoktor, vil han tilbys fast tilsetting. Tilsettingen 
forutsetter ekstern finansiering. 
 
Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte, Pierre Berthet, som 
vil tilbys postdoktorstilling for en periode på 24 eller 29 måneder. Stillingen er eksternt av 
Welcome Trust gjennom Innovator Award-prosjektet Normative brain charting for predicting 
and stratifying psychosis (BRAINCHART). 
 
V-SAK 43: Tilsetting i stilling som postdoktor(SKO 1352) eller forsker (SKO 1109) 
tilknyttet Norment og Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi 
Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
å tilsette Mads Lund Pedersen i stilling som forsker (SKO 1109) ved Norment og Avdeling for 
kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Ettersom Mads Lund Pedersen kommer direkte fra en 
treårig stilling som postdoktor, vil han tilbys fast tilsetting. Tilsettingen forutsetter ekstern 
finansiering. 
 
Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte, Pierre Berthet, som 
vil tilbys postdoktorstilling for en periode tre år. Stillingen er eksternt finansiert the German 
Federal Ministry of Education and Research gjennom prosjektet COMorbidity Modeling via 
Integrative Transfer machine-learning in MENTal illness (COMMITMENT) 
 



V-SAK 44: Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet Norment og 
Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Thomas Wolfers i stilling som 
postdoktor ved Norment og Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Dersom Wolfers 
takker nei, går saken tilbake til instituttet og videre behandling. Tilsettingen gjelder for en 
periode på 3 eller fire år.  Stillingen er internt finansiert og er en del av PSI sin egenandel i 
SFF NORMENT. 
 


