
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 21. januar klokken 12.15-15:00 på rom N0202, bak klubben, i Harald 
Schjelderups hus 
 
Til stede: Bjørn Lau, Vibeke Moe, Espen Røysamb, Nikolai Olavi Czajkowski, Hanne Oddli, Erik 

Nakkerud, Torgrim Mikal Langleite, Christian Andres Palacios Haugestad, Andreas Larsen 

Fra administrasjonen: Joakim Dyrnes (sekretær) og Gudleik Grimstad (O-sak 1)  

 
Godkjenning av protokoll fra møtet 10. desember 2019. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer. O-SAK 3 ble trukket og 
utsatt til neste møte. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1: Styrearbeid 

Fakultetsdirektøren fortalte om styrets rolle og hvilket handlingsrom et styre har. 

O-SAK 2: Orienteringer fra instituttleder 

 Instituttleder orienterte om den nye ledelsens visjoner og hvilke saker som kommer til å stå 
sentralt i tiden fremover.  

 Instituttleder orienterte spesielt om arbeidet med ny strategi for PSI. Ledergruppen vil være 
arbeidsgruppe i dette arbeidet. Det vil lages et utkast som skal diskuteres i avdelingene og 
blant studentene. Prosessen skal være åpen og alle studenter og ansatte skal kunne komme 
med innspill. Styret skal til slutt vedta strategien.  

 Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på hvordan PSI kan jobbe mer aktivt med 
temaene klima og miljø.  

 Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på fordeler og ulemper i at PSI skal bli et 
fakultet. Arbeidsgruppen vil lage en rapport om konsekvensene av dette. Når 
rapporten foreligger vil instituttet ta stilling til om man skal gå videre med å forsøke å bli 
fakultet.  

 En viktig sak fremover vil være å jobbe med arbeidsmiljøet. Først vil ledelsen derfor jobbe 
med kartlegging av arbeidsmiljøet. 

 

O-SAK 3: Regnskapsrapport (trukket) 

Utsatt til neste møte. 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 1: Møtetidspunkt for styret i 2020 

Vedtak: 



Møtetidspunkt 2020. Alle møter er kl. 12.15-15.00 

18. februar 

10. mars 

14. april 

12.mai 

9. juni 

11. august 

8. september 

13. oktober 

10. november 

8. desember 

 

V-SAK 2: Ny kunngjøring av postdoktor tilknyttet HUP  

Vedtak: 

Instituttstyret vedtar å kunngjøre en 2. gangs utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) og 

godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen er knyttet til prosjektet «Pre- and post-

operative psychological interventions to prevent pain and fatigue after breast cancer surgery» og 

gjelder for en periode på to år. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. 

V-SAK 3: Kunngjøring av postdoktor i tilknytning til PROMENTA, HUP 

Vedtak:  

Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på tre til fire år ved 

Fagavdeling for Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten. En tilsetting på 4 år forutsetter 25% pliktarbeid. Stillingen forutsetter ekstern 

finansiering. 

 

V-SAK 4: Kunngjøring av postdoktor i tilknytning til PROMENTA, HUP 

Vedtak: 

Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på tre til fire år, ved 

Fagavdeling for Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten. En tilsetting på fire år forutsetter 25% pliktarbeid. Stillingen forutsetter ekstern 

finansiering. 

Saker til behandling i lukket møte: 

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

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 5: Tilsetting av postdoktor i tilknytning til HUP 

Vedtak: 



Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den utlyste 

stillingen. Stillingen bør lyses ut på nytt. 

V-SAK 6: Tilsetting  av postdoktor i tilknytning til LCBC 

Vedtak: 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Liisa Raud i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved 

Senter for Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC). Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. 

Dersom Raud takker nei til stillingen, går tilbudet tilbake til instituttet for videre behandling. 

V-SAK 7: Tilsetting av postdoktor i tilknytning til HUP 

Vedtak: 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Henrik Børsting Jacobsen i stilling som postdoktor 

(SKO 1352) knyttet til forskningsgruppen The Mind-Body Lab ved Fagavdeling for Helse-, 

utviklings- og personlighetspsykologi (HUP). 

V-SAK 8: Tilsetting av stipendiat i tilknytning til MAKS 
Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Joakim Haugane Zahl i stilling som stipendiat (SKO 
1017) ved Fagavdeling for Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS). Tilsettingen gjelder 
for en periode på 3 eller 4 år. Dersom Zahl takker nei til stillingen, går tilbudet videre til nummer to. 
 
V-SAK 9: Tilsetting av universitetslektor i tilknytning til avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap 

Vedtak: 

Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Ylva Østby, tilsettes som 

universitetslektor i 100% stilling ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Psykologisk 

institutt. Hvis Østby takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 

V-SAK 10: Tilsetting av vit.ass i tilknytning til LCBC 
Vedtak: 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Jonas Kransberg i stilling som vitenskapelig 
assistent ved LCBC. Stillingen gjelder for en periode på to år. Hvis han takker nei til stillingen 
går tilbudet videre til neste innstilte osv. 
 
 

 

 


