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1. Innledning  

Denne årsrapporten gjør rede for de sentrale deler av aktiviteten ved Psykologisk Institutt innenfor 

områdene forskning, utdanning, formidling og økonomi og ressurser i 2010.  

 

2. Forskningrelaterte aktiviter ved PSI 

Hver enkelts forskers prosjekter er den viktigste aktiviteten ved PSI. Samlet sett publiserte forskerne 

ved PSI i 2010 publikasjoner tilsvarende 1,11 publikasjonspoeng innenfor DBH-systemet1.  Dette er 

en økning fra 1,01 i 2009, som også var rekord. 

På våre nettsider er det mulig å følge med på hva hver enkelt forsker jobber med for øyeblikket. 

Forskningsdokumentasjonsdatabasen Cristin gir dessuten en oversikt over hver enkelt ansatts 

publikasjoner i 2010.  

Samarbeid med helseforetakene 

Instituttet hadde i 2010 et mål om å videreføre og videreutvikle samarbeidet med Helseforetakene i 

regionen om forskning og utdanning. Siktemålet med samarbeidet er etablering av felles 

forskningsprosjekter, styrking av den kliniske utdanningen ved instituttet samt videreutvikling og 

kvalitetssikring av studenters praksisopplæring ved helseforetakene. Psykologisk institutt er i de 

senere år blitt en meget attraktiv samarbeidspartner, uttrykt ved at helseforetakene har finansiert II-

stillinger (professorater/ førsteamanuensis) ved instituttet.  I 2010 ble det opprettet avtaler med 

flere nye foretak: Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus, Psykiatrien i Vestfold, Lovisenberg sykehus, 

Diakonhjemmet sykehus og Sykehuset Innlandet. Det arbeides med avtaler med Oslo 

Universitetssykehus og Ahus. Gjennom disse avtalene er det blant annet etablert praksisplasser 

(forpraksis og hovedpraksis) som er finansiert av helseforetakene. Dette har betydd en innsparing for 

instituttet på ca. 2,5 mill i året.  

Nasjonal evaluering  

I 2010 inviterte Norges forskningsråd de forskningsmiljøene som har en stor andel psykologisk 

forskning til en nasjonal evaluering av psykologisk forskning i Norge. Et internasjonalt panel som skal 

evaluere psykologi og psykiatri er blitt sammensatt av NFR, og i desember leverte PSI sin 

egenevaluering til dette panelet. 

Forskerne ved PSI ble delt inn i 5 grupper: Arbeids- og organisasjonspsykologi, klinisk og 

personlighetspsykologi, kognitiv nevropsykologi, sosial-, kultur- og helsepsykologi, og 

utviklingspsykologi. Vår selvbeskrivelse dokumenterte  at PSI i økende grad har fokusert på forskning 

i senere år, samt de hundrevis av internasjonale artikler publisert ved PSI siden 2005. Det er høy 

aktivitet og omfattende internasjonalt samarbeid, kjennetegnet av at våre ansatte leder de aller 

fleste prosjekter de deltar i. 

 

                                                           
1
 For mer informasjon, se DBH-sidene: http://dbh.nsd.uib.no/pub/ 



Forutsigbarhet og oversikt i ressursbruk 

Instituttets arbeid med å drive mer langsiktig undervisningsplanlegging for å sikre sammenhengende 

tid til forskning har blitt videreført i 2010. Fra vårsemesteret 2010 startet man opp med 

undervisningsplanlegging over flere semestre. Målet er å gi forskerne mer forutsigbarhet når det 

gjelder undervisningsoppgaver, og på den måten få mulighet til langsiktig planlegging av 

forskningsaktiviteter. Innen mai 2011 er målet å få på plass gode rutiner og evaluere videre behov.  

Eksternt finansierte forskningsprosjekter  

Instituttet hadde i 2010 som mål å øke andelen eksternt finansiert forskning. Instituttet leverte to 

større EU-søknader våren 2010, ERC Advanced grant for Svein Magnussen og ERC starting grant for 

Kristine Walhovd og Anders Fjell. Magnussen fikk dessverre avslag, mens Walhovds og Fjells 

søknader ikke ble ferdigbehandlet i 2010. Instituttet har også i 2010 jobbet med å forberede en SFF-

søknad knyttet til Center for the study of Human Cognition med søknadsfrist våren 2011.  

I desember 2010 ble det dessuten klart at Kristine Walhovd hadde fått innvilget ca 10 millioner 

kroner fra FRIMED/NFR.  

Sikker datalagring 

I 2009 fikk PSI midler fra UiOs AVIT-utvalg for å opprette et system for sikker datalagring, i samarbeid 

med USIT. I 2010 fikk vi igjen midler fra AVIT for å utvide systemet til å omfatte databehandlingen i 

tillegg til lagring. Dette gjør at PSI vil ha en datainfrastruktur i internasjonal klasse, som vil komme 

flere forskningsmiljøer til gode, både ved PSI og ellers på UiO. 

Aktiviteter for og med Phd-kandidater  

Følgende aktiviteter ble gjennomført i 2010:  

- Det ble avholdt 12 disputaser. 

- En stipendiatdag ble holdt i februar for alle nye stipendiater og deres veiledere hvor 

forskningslederen gikk gjennom formelle og uformelle rammer rundt PhD-graden. 

- Stipendiatene ble gitt midler for å arrangere en samling for stipendiater på programmet.  En 

uformell samling med faglig innhold samlet 33 deltakere. 

- Den årlige stipendiatprisen som går til den beste artikkelen publisert av en stipendiat i 

programmet, ble vurdert av to eksterne professorer. Prisen ble overrakt ved julefesten på 

Bristol. 

- Forskningslederen deltok på et seminar med 100 deltakere fra Folkehelseinstituttet, Avdeling 

for psykisk helse, hvor temaet var ”Stipendiater”. Over 20 kandidater fra vårt program har  

arbeidsplass ved Folkehelseinstituttet. 

På grunn av den store økningen i antall stipendiater i programmet i nyere tid, ble nye rutiner 

innført for opptak, vurdering av frie studiepoeng, og opprettelse av komitéer. Forskningslederen 

har delegert det daglige ansvaret for disse aktivitetene til to seniorprofessorer. Dette er en 

forsterkning av infrastrukturen rundt PHD-programmet som er nødvendig med tanke på det 

estimerte antall disputaser fremover. 



 

Prosjekt dobbeltkompetanse 

Prosjekt dobbelkompetanse, som har i alt 9 PhD-kandidater ved instituttet, leverte i 2010 sin 

egenevalueringsrapport til Helsedirektoratet. Prosjektet ble startet i 2004 med finansiering fra KD og 

HoD, som et nasjonalt satsningsprosjekt med siktemål å utdanne psykologer med dobbel 

kompetanse, dvs. doktorgrad og spesialitet i klinisk psykologi. Egenevalueringen tyder på at 

prosjektet så langt har vært meget vellykket; ved vårt institutt disputerte den første 

dobbelkompetansekandidaten i 2010. Prosjektet er nå under evaluering av Helsedirektoratet, men 

det arbeides allerede med en lokal videreføring av prosjektet via avtaler med regionale helseforetak. 

KD har vedtatt fortsatt øremerking av stipendiatstillinger til dobbelkompetanseløp, og instituttet har 

fulgt opp med øremerking av 2 PhD stillinger årlig til dette formål.  

3. Studier ved PSI  

Studieprogrammene ved PSI er eid av SV-fakultetet. Psykologisk Institutt leverer hvert år en 

studiekvalitetsrapport til SV-fakultetet. En mer omfattende beskrivelse av aktiviteten knyttet til 

studier ved PSI er å finne i denne rapporten(se vedlegg 1). 

For instituttet som helhet er satsene i undervisningsregnskapet er revidert. Styret har blant annet 

vedtatt å øke uttellingen for seminarundervisning fra 3 til 3,5 timer.  

Det er i samarbeid med SV og Studieavdelingen foretatt en grundig gjennomgang av særforskriften 

for profesjonsprogrammet. Disse blir synlige når ny UiO-forskrift vedtas vår 2011. 

I 2010 ble kurset Forpraksis voksne gjenopprettet med fullverdige eksterne praksisplasser. Kurset ble 

beklageligvis drastisk kuttet i forbindelse med den økonomiske krisen i 2008, og vi er meget godt 

fornøyd med at vi har lyktes med å etablere praksisplasser som nå er finansiert av helseforetakene. 

 Kvalitetssikring av ekstern praksisopplæring er videreført med vekt på tettere kontakt mellom 

institutt og praksissteder. Rutiner for veiledersamlinger og evaluering er også kommet på plass i 

2010.  

Førstelinjepraksis ble etablert høsten 2010. Kurset gir en innføring organiseringen og psykiske 

helsetjenester i det kommunale førstelinjenivået, og henger tett sammen med 

samhandlingsreformens fokus.  

Bruken av karakterskala i master-/profesjonsprogrammet er revidert. Det er vedtatt å innføre 

bokstavkarakterer på ett emne i 2011.   

Instituttet har igangsatt et kurs i organisasjonspsykologi for tillitsvalgte i samarbeid med UiO 

videreutdanning, for å styrke kontakten med arbeidslivet og med tanke på å utvikle en helhetlig 

strategi for livslang læring.  

Det er kjøpt inn klikkere til bruk i undervisningen som skal utprøves i løpet av 2011.  

Insituttet har hatt faglig rådgivning i en rekke autorisasjonssaker på oppdrag fra Statens 

Autorisasjonskontor For Helsepersonell (SAFH) i 2010. SAFH etterspør i økende grad vårt råd i 



forbindelse med slike saker. Våre rutiner og overordnede betraktninger rundt faglig godkjenning er 

presentert både for Helsedirektoratet og Norsk Psykologforening.  

Utfasingen av gammelt bachelorprogram er så å si gjennomført. Fra høsten 2011 vil alle 

bachelorstudenter være knyttet ny variant med 120 studiepoeng som obligatorisk fordypning.  

Det er i 2010 gjennomført en egen karrieredag på Psykologisk institutt i samarbeid med NPF og 

Masterforeningen.  

 

 4. Økonomi og regnskap  

I 2010 ble det klart at Psykologisk Institutt hadde greid å komme seg ut av den økonomiske krisen fra 

2008 og 2009. Regnskapsrapportene gjennom året viste at det i 2010 gikk mot et stort økonomisk 

overskudd, og prognosene i langtidbudsjettet tilsa at instituttet i 2015 lå an til å akkumulere et 

underforbruk tilsvarende 27,5 millioner kroner. Utfordringen ble dermed hvordan dette nye store 

økonomiske handlingsrommet skulle utnyttes. Høsten 2010 ble det lagt ned et stort arbeid i ledelsen 

og styret på dette området:  

- Det ble vedtatt en ny bemanningsplan på styremøtet 7. desember 2010, se 

http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/styret/tidligere_aar/2010/protokoller/Protokoll_0712_2

010.pdf. Der ble det vedtatt å komme avganger/pensjoner i møte gjennom å ansette nye forskere i 

god tid før avgangen. Det ble også vedtatt å opprette noen nye stillinger (klinisk psykologi og 5 

professor II-stillinger).  

 

- Det ble også høsten 2010 avholdt et allmøte der ansatte fikk anledning til å komme med innspill til 

hvordan instituttet best kan utnytte det økonomiske handlingsrommet. I etterkant av dette møtet 

har det blitt satt av midler til forskningsinfrastruktur knyttet opp mot instituttets lab'er, støtte til 

dataprogrammering, mer forskningsmidler og korrigerte satser i timeregnskapet.  

Disse endringene har blitt lagt inn i LTB, som nå viser et positivt resultat på 11-12 millioner kroner 

ved langtidsbudsjettperiodens slutt. 

Vi viser for øvrig til styremøteprotokollen fra 8. februar 2011. Følgende regnskap ble da vedtatt:  

Resultat 
Psykologisk institutt  hadde i 2010 et positivt  resultat på 9,917 mill. kr per 31.12.2010 som er et 

positivt avvik på 9 mill.  ift. budsjett.  

Inntekter 
Inntektene er totalt  2,648 mill. kr høyere en budsjettert.  Fra KD har vi fått en tildeling til 

forskningsinfrastruktur på ca. 1,4 mill kroner, 480.000 kroner for IT-tjenester til Med. fak som ligger 

under refusjon av lønnskostnader i budsjett samt noen mindre ekstratildelinger fra SV-fakultetet.  

Inntektene fra den eksterne prosjektporteføljen er ca  750.000 kroner høyere en antatt.  Det er brukt 

ca 430000 kroner mer på investeringer en budsjettert.  

Kostnader 
Lønnskostnadene er 2,568 mill kroner lavere en budsjett. Dette skyldes forsinkelser i tilsettinger 

gjennom hele året samt lavere kostnader på variabel lønn og langt høyere offentlige refusjoner en 

http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/styret/tidligere_aar/2010/protokoller/Protokoll_0712_2010.pdf
http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/styret/tidligere_aar/2010/protokoller/Protokoll_0712_2010.pdf


antatt. Avviket på variable lønnskostnader skyldes i hovedsak lavere antall disputas og undervisning 

på lavere grad.  

Driftskostnader er 3 mill kr lavere enn budsjett. AV, IT og LAB har et avvik på ca. 1 mill kroner. 

Generell drift har et avvik på ca. 670.000 kroner Dette skyldes blant annet budsjetterte kostnader for 

ombygning av lokaler som ikke er blitt belastet i 2010, i tillegg til lavere kostnader til konferanser og 

kurs. Det er også underforbruk på disputas og driftsmidler. 

Tabell 1. Artsrapport PSI basis 

Artsrapport 

Budsjett per 
31.12.2010 

Prognose pr 
31.12.2010 

Regnskap 
pr 
31.12.2010 

Avvik budsjett-
regnskap 

Årsbudsjett 
2011 

Overført fra i fjor 2 340 2 340 2 340   -8 500 

Inntekt -100 144 -102 300 -102 792 2 648 -102 776 

Sum lønnskostnader 75 919 73 218 73 351 2 568 80 524 

Kostnader vedr. lokaler 12 305 12 305 12 333 -28 12 695 

Andre driftskostnader 8 666 6 300 5 653 3 013 8 396 

Avsluttede prosjekter   -379 -802 802   

Resultat -913 -8 516 -9 917   -9 661 

 

 

5. Formidling 

I 2010 ble det lagt ned et stort arbeid knyttet til omlegging av instituttets nettsider. Dette var en del 

av prosjekt ”Ny UiO-web”. I administrasjonen ble det tilsatt en prosjektmedarbeider for å ta seg av 

koordineringen og det praktiske arbeidet knyttet til innleggingen. Et av hovedmålene med 

omleggingen av nettsidene ved UiO er at forskningen skal bli mer synlig på nettet. Ved PSI ble alle 

faggruppene involvert i arbeidet gjennom utarbeiding av egne landingssider for fagområder, 

forskningsgrupper og –prosjekter. Instituttleder deltok i en redaksjonsgruppe som foretok den 

endelige redigering.  

6. Organisasjon og ressurser 

Bemanningsplaner 

I desember 2008 vedtok instituttet en bemanningsplan på bakgrunn av UiOs prosess Faglige 

prioriteringer. Planen tok sikte på en nedbemanning på bakgrunn av instituttets trange økonomiske 

situasjon. I 2010 er derimot situasjonen en annen med et betydelig økonomisk handlingsrom. Det har 

derfor blitt lagt ned et stort arbeid med å lage en ny bemanningsplan for de kommende årene. Alle 

faggrupper og forskningsenheter ved instituttet har blitt tatt med på dialog for å få innspill knyttet til 

både undervisningsbehov og forskningsaktiviteter. Den nye bemanningsplanen ble vedtatt på 

styremøtet 9. november og i revidert utgave på styremøtet 2. desember. Bemanningsplanen legger 

opp til en forsering av nyansettelser i forhold til tidligere planer. Avganger som følge av 

alderspensjon erstattes med tidlige ansettelser av nye forskere, slik at man får overlapp i en 

overgangsperiode. Det planlegges også en økning i antall post doc.  



Avvikle overskudd i undervisningsregnskapet 

Av instituttets ansatte er det 10-12 personer som har store overskudd på timeregnskapet. 

Instituttstyret satte i 2010 av 500 000 kroner til å redusere dette overskuddet. Målet er at ingens skal 

ha overskudd på mer enn ett semester ved utgangen av vårsemesteret 2011, slik at de sikres mer tid 

til forskning.  

Alle ansatte med store overskudd er informert om de ikke vil få mer enn 450 plusstimer med seg 

over på høstsemesteret 2011. For noen ansatte med spesielt store overskudd har det vært inngått 

avtaler om nedbygging ut 2011. Praktiske hensyn, som f. eks. forskningsfri og styreverv, har har hatt 

betydning for dette. Parallelt med denne nedbyggingen har instituttet økt fokuset på å avvikle 

undervisningsplikten for stipendiater og postdoc’er. Det har vist seg at for mange av disse har hatt et 

underforbruk. Faggruppelederne får nå tildelt oversikt over ”egne” stipendiaters timeregnskap, for å 

sikre at faggruppens undervisningsbehov disponeres fornuftig på personene i faggruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1: Studiekvalitetsrapport PSI 2010 - 

http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet/ 

http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet/

