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Visjoner 
 

PSI er og skal være en ledende bidragsyter og premissleverandør for psykologfaglig virksomhet, 

forskning og undervisning i Norge og internasjonalt.  

 Undervisningen og forskningen på PSI skal dekke bredden i faget og holde høy kvalitet.  

 Undervisning skal være forskningsbasert og praksisnær. For å heve kvaliteten på 

undervisningen bør interaktive undervisningsformer utvikles i tett dialog med studentene. 

 PSI skal ha flere miljøer i forskningsfronten. Vi vil støtte og videreutvikle forskere og 

grupper med potensial for grensesprengende forskning av høy internasjonal kvalitet.    

 PSI skal fremme vitenskapelige holdninger og metoder som øker tilliten til psykologisk 

fagkunnskap og skal derfor være toneangivende og fremoverlent i møte med fremtidens 

internasjonale og nasjonale krav om åpen forskning.  

 

Sikre et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø  
PSI har vært gjennom en konfliktfylt periode. PSI skal ha rom for debatt og uenighet, men må 

samtidig kontinuerlig videreutvikle og styrke arbeidsmiljøet.  

 For å fremme et positivt arbeidsmiljø vil vi vektlegge åpenhet, dialog og gjensidig respekt 

og tillit i nært samarbeid med ansatte, studenter, tillitsvalgte og verneorganisasjonen. 

 Vi vil stimulere til økt samarbeid ved å etablere flere arenaer for faglig diskusjon og 

insentivordninger for tverrfaglige initiativ. Dette vil kunne utløse synergier som styrker 

kvaliteten på forskning og undervisning. 

 

PSI som et eget fakultet 
PSI har hatt en sterk økonomisk vekst gjennom eksterne bevilgninger, økt studentmasse, justerte 

retningslinjer for overføring fra fakultetet og høy vitenskapelig produksjon. Omtrent hver tredje 

vitenskapelig ansatt på fakultetet i 2017 var tilknyttet PSI. Vårt institutt betraktes som et av 

miljøene ved UiO med størst potensial for grensesprengende forskning og eksternt finansiert vekst 

og utvikling. PSI rommer samtidig en unik faglig bredde. Både størrelsen og bredden tilsier at det er 

naturlig å etablere PSI som et fakultet. Dette vil gi større økonomisk og administrativ frihet, samt 

kunne øke den faglige bredden. Et eget fakultet vil igjen kunne styrke kvaliteten på forskning og 

undervisning. 

 Vi har derfor som målsetning å etablere Det psykologiske fakultet ved UiO.  

 

Bærekraftig global utvikling 
PSI skal ta et tydeligere ansvar for å bidra til å løse FNs bærekraftmål. Globale klima- og 

miljøutfordringer må møtes med forskning og utdanning som kan gi oss kunnskapsbaserte 

fellesløsninger. UiO har en ambisjon om å bli et grønt universitet. Dette innebærer en forpliktelse 

om bærekraftig drift og plikt til å fremme miljøkompetanse og miljøetikk i samfunnet.  

 PSI må ta vår del av ansvaret for å oppnå en felles ambisjon om et bærekraftig universitet.  

 PSI skal gjennom forskning, undervisning og internasjonalt samarbeid bidra til at 

psykologisk fagkunnskap utvikles og brukes i dette arbeidet.    

 PSI skal ha et bevisst forhold til hvordan vi kan redusere klimabyrdene, og identifisere 

konkrete tiltak for å oppnå målet om et grønt universitet.  

  



Organisering, funksjon og ledelse ved PSI 
Universitetet har tradisjon for å sikre ansatte akademisk frihet og faglig autonomi. Det er 

avgjørende å beholde disse idealene gjennom et bevisst valg av organisasjonsmodell og lederstil.  

 I det daglige arbeidet vil vi vektlegge samhold og samarbeid ansatte imellom, og vil tilstrebe 

at studenter og ansatte involveres både i daglig drift og strategiske beslutninger og prosesser. 
 

Arbeidsmiljø  
Et positivt arbeidsmiljø er viktig for å fremme kvalitet i forskning og undervisning, som er våre 

kjerneoppgaver. Vi vil: 

 Kartlegge og utvikle arbeidsmiljøet i nært samarbeid med ansatte, studenter, tillitsvalgte og 

verneorganisasjonen.  

 Styrke eksisterende og etablere nye arenaer for faglig og sosial utveksling. 
 

Involvering av ansatte og studenter ved viktige avgjørelser 
Vår plattform for ledelse er basert på åpenhet og dialog som grunnlag for gode beslutninger.  

 I forkant av viktige beslutninger må det gis tilstrekkelig informasjon og tid til en grundig 

debatt og forankring i fagavdelingene og på allmøter.  

 Studentene må få anledning til å gjennomføre drøftinger i egne fora, og i neste omgang 

kunne forvent å bli lyttet til av ledelsen ved PSI. 

 Ved spesielt viktige og strategiske saker skal ansatte og studenter delta i rådgivende 

avstemminger.  
 

Styrke fagavdelingene 
PSI er organisert gjennom fagavdelinger hvor avdelingsledere har personalansvar. Vi ønsker en god 

og åpen dialog med fagavdelingene som kan bidra til lokal forankring på avdelingsnivå og styrke 

samhandlingen på tvers av avdelingene. For å oppnå dette ønsker vi at: 

 Fagavdelingenes selvstendighet styrkes ved å tillegge større ansvar for forskning og 

undervisning på avdelingsnivå.  

 Det utvikles en lederkultur ved PSI hvor fagavdelingslederne inngår som viktige 

medlemmer i ledergruppen ved PSI. 

 Det avholdes regelmessige avdelingsmøter med annonsert agenda over saker som skal 

diskuteres, besluttes og informeres om. 

 Avdelingsmøtene referatføres og legges åpent for alle ansatte.  
 

Rekruttering av fremtidige ledere på PSI 
Manglende motivasjon, erfaring og kunnskap om ledelse er et demokratisk problem i et 

universitetssystem som i stor grad er tuftet på demokratisk styreform.  

 Nåværende og fremtidens ledere ved PSI må tilbys støtte og veiledning tilpasset avdelingens 

behov.  

 Vi ønsker å tilby et opplæringsprogram for ansatte som i fremtiden ønsker seg en lederrolle. 

På den måten kan vi rekruttere og forberede fremtidige ledere ved PSI.  
 

Profesjonell administrasjon 
PSI har og skal fortsatt ha en profesjonell administrasjon med dedikerte og høyt kvalifiserte 

medarbeidere. Dette er grunnlaget for positiv sameksistens mellom dyktige fagpersoner som forsker 

og underviser og et økende antall engasjerte, motiverte og kompetente studenter. Vi ønsker derfor å 

bidra til at administrativt ansatte: 

 Har nødvendige verktøy og støtte i sitt arbeid.  

 Får mulighet for faglig oppdatering og utvikling. 

 Gis karrieremuligheter i tråd med egne og instituttets behov. 



Om undervisning ved PSI og utdanningsløpene 
 

Som landets største psykologfaglige utdanningsinstitusjon er undervisningen en av de viktigste 

oppgavene ved PSI.  

 PSI skal tilby utdanning av høy faglig kvalitet i alle våre studieprogrammer.  

 Undervisningen skal være forskningsbasert og praksisnær og vi vil jobbe for en god 

integrasjon mellom forskning og undervisning.  

 Undervisningen skal gi studentene et solid og faglig oppdatert kunnskapsgrunnlag  

hvor det også legges vekt på å oppøve evnen til  kritisk refleksjon og diskusjon av faglige 

spørsmål 

 

Kvalitetssikre og utvikle nye undervisningsformer 
Det gjøres en formidabel innsats av høyt kvalifiserte lærere og en velfungerende administrasjon for 

å gi god undervisning ved PSI. Vi må likevel kontinuerlig søke å bli bedre gjennom å: 

 Legge til rette for tett dialog med studentene og fortløpende evaluering av undervisningen.  

 Videreutvikle alternative undervisningsformer med interaktive og dialogiske læringsformer. 

 Økt samarbeid mellom avdelinger og læresteder for bedre samkjøring av undervisningen og 

for å inspirere og lære av hverandre slik at gode undervisningsformer kan utvikles og spres. 
 

Profesjonsstudiet 
Profesjonsprogrammet bygger på scientist-practitioner modellen som legger vekt på integrering av 

forskningsbasert kunnskap og praksis. Praktikumundervisningen ved klinikkene ved PSI spiller en 

sentral rolle mot slutten av studiet med tett og konstruktiv veiledning. En integrering av teori og 

praksis i undervisningen bør styrkes og utvikles gjennom hele studieløpet. Fra 2020 er 

kommunepsykologer i alle landets kommuner lovfestet. Den siste omleggingen av profesjonsstudiet 

med større vekt på tidlig innsats, helsefremmende og forebyggende arbeid er derfor viktig. Vi 

ønsker å: 

 Legge vekt på tidlig integrering av kliniske perspektiver, øvelser og praksis.  

 Inkludere brukere av helsetjenestene i evaluering og utvikling av kurs.  

 Styrke dialogen med praksisstedene for å sikre at praksisen fungerer etter intensjonen.  

 

Årsenheten og Bachelorutdanningen 
Bachelorgraden skal kvalifisere til et masterløp, men også gi en innføring i faget som kan komme til 

nytte for dem som arbeider innen forvaltning, næringsliv, undervisning, helsesektoren o.l.  

 Færre enn halvparten av studentene på bachelorprogrammet fullfører graden innen fire år. 

Vi er bekymret for høyt frafall og årsakene til dette bør avdekkes.  

 Resultatene av en slik evaluering kan danne grunnlaget for en revisjon av dette 

utdanningsforløpet.  

 

Masterprogrammene 
Masterprogrammene skal gi forskningsbasert, teoretisk, empirisk og metodisk kompetanse. Andelen 

studenter på masterprogrammene som rapporterer at utdanningen i liten eller svært liten grad ga 

jobbmuligheter som svarte til forventningene er imidlertid høy (ca. 20% sammenlignet med ca. 3% 

for profesjonsstudenter, jfr. Kandidatundersøkelsen 2014).  

 Det bør undersøkes om masterprogrammene er godt nok tilpasset arbeidsmulighetene og 

eventuelt gjøres endringer som styrker programmenes arbeidslivsrelevans. 

 Vi vil styrke arbeidslivsrelevant praksis og kontakten med arbeidslivet for å synliggjøre 

kompetansen hos våre studenter.  
  



Forskning  
PSI skal være en sentral bidragsyter og premissleverandør til den internasjonale forskningsfronten 

og en attraktiv arbeidsplass for dyktige forskere på tvers av fagfelt. Forskningsfronten er i stadig 

endring og viser økende kompleksitet. Miljøer som evner å dra veksler på tverrfaglig kompetanse 

og tilnærminger og som greier å utnytte og tilpasse seg ny teknologi og kunnskap vil stå sterkere i 

et fag i rask utvikling. For å oppnå dette ønsker vi å:  

 Fremme miljøer og forskere med potensial for nyttig og grensesprengende forskning. 

 Styrke tverrfaglig samarbeid ved PSI, gjerne på tvers av avdelinger.   

 Sikre faglig bredde for å fremme forskningsbasert undervisning av høy kvalitet i alle fag. 

 Videreføre satsningen på moderne infrastruktur og fasiliteter med støttefunksjoner for ulike 

typer forskningsprosjekter.  

 Fremme internasjonalt samarbeid, finansiering og utveksling. 

 

Åpen forskning som verktøy for å øke tilliten til psykologisk forskning 
Tilliten til psykologisk forskning er avhengig av robuste vitenskapelige metoder og åpenhet. I tråd 

med forskningspolitiske retningslinjer for å styrke transparens og etterprøvbarhet vil vi:  

 Bidra til en bedre forskningskultur ved å slutte oss til DORA-erklæringen 

(https://sfdora.org), som understreker betydningen av å vurdere forskningskvalitet utover 

tidsskriftsbaserte indikatorer (f.eks impact factor), og vektlegger verdien av deling av data, 

programvare, formidling og annet som har kommet ut av forskningen (f.eks klinisk nytte). 

 

En infrastruktur og organisasjon som fremmer kvalitet og tverrfaglighet 

 For å være en attraktiv arbeidsplass for forskere på høyt nivå må PSI fortsatt investere i 

moderne infrastruktur for innsamling, lagring og bearbeiding av data, samt tilby forskere 

nødvendig administrativ støtte for å etterfølge GDPR. Vi vil også styrke opplæring og støtte 

av prosjektledere ved PSI. 

 Vi ønsker at alle avdelinger ved PSI skal utvikle sterke forskningsmiljøer, og være attraktive 

samarbeidspartnere. For å utvikle nye konkurransedyktige miljøer er det nødvendig å sikre 

den faglige bredden ved PSI.  

 Klinisk relevant forskning på barn, unge og voksne er en viktig oppgave for PSI. 

Kommuner, institusjoner og helseforetak er naturlige samarbeidspartnere. For å styrke 

rekrutteringen til klinisk relevant psykologisk forskning vil vi styrke dette samarbeidet 

gjennom opprettelse og videreføring av bistillinger og bruk av dobbeltkompetansestipender.  

 

Rekruttering og talentutvikling – hvordan tiltrekke og beholde de beste hodene? 
En undersøkelse fra Akademiet for Yngre forskere viste at kun litt over halvparten av dagens yngre 

forskere anbefaler unge en forskerkarriere, og kvinner i mindre grad enn menn. Usikre 

arbeidsforhold var en av hovedgrunnene. For å styrke rekrutteringen til forskningen ønsker vi å: 

 Videreutvikle og støtte forskertalenter ved å skape trygghet og forutsigbarhet for unge 

forskere i etableringsfasen.  

 Etablere en mentorordning for forskere tidlig i karrieren. 

 Økt bruk av innstegsstillinger for å redusere omfanget av midlertidig tilsetning og øke 

forutsigbarheten for forskere tidlig i karrieren.  

 Utarbeide og implementere en strategi for hvordan PSI kan rekruttere dyktige forskere 

nasjonalt og internasjonalt.  

 Utrede behovet for å etablere en forskerlinje for profesjonsstudentene. 

 
 

 

 



Samfunnsoppdraget 
 

Samfunnsoppdraget til PSI dreier seg både om gjennomføring av fremragende undervisning, 

utføring av innovativ forskning, samfunnskontakt og formidling. Vi har dyktige og entusiastiske 

ansatte som utfører disse oppgavene i dag, men likevel kan vi utvikle oss videre. Vi har presentert 

hvordan vi stiller oss til forskning og undervisning, og vil her presentere vårt syn på formidling, 

samfunnskontakt og innovasjon.  

 

Formidling 
Formidling av forskningsresultater og psykologisk kunnskap er et viktig område. I hovedsak skjer 

dette i vitenskapelige publikasjoner.  

 Vi ønsker at forskningsresultater i større grad også populariseres og formidles i tradisjonelle 

og sosiale medier.  

 Ansatte ved PSI bør få mulighet til å skolere seg i slik formidling, og støtteapparatet bør 

styrkes. I denne sammenhengen er det naturlig å tenke seg utviklingen av en ny og styrket 

mediestrategi for instituttet.  

 Store forskningsprosjekter bør i tillegg få støtte til å utvikle egne strategier. Det bør utredes 

om populærvitenskapelig formidling av forskningsresultatene kan inngå som en obligatorisk 

del av ph.d-utdanningen.  

 Psykologisk fagkunnskap formidles i norske fagbøker, og vi ønsker at ansatte med interesse 

for dette oppfordres og støttes i denne formen for publisering.   

 

Deltagelse i samfunnsdebatten 
Vi mener det er viktig at psykologisk fagkunnskap er en del av samfunnsdebatten.  

 Ansatte ved PSI skal anerkjennes og få uttelling for deltagelse i samfunnsdebatten i 

formidlingen av både ny og etablert psykologisk fagkunnskap knyttet til psykisk helse, 

menneskeverd, et godt arbeidsliv, promotering av god helse, osv.  

 Det vil med fordel kunne utvikles strategiske prioriteringer også på dette området med 

målrettede og målbare tiltak.  

 

Aktiv deltagelse i samfunnsutviklingen 
Samfunnskontakt innebærer mer enn formidling av forskningsresultater og deltagelse i 

samfunnsdebatten.  

 Aktiv deltagelse i nasjonale og internasjonale komiteer, myndighetsoppnevnte utvalg eller 

regional utvikling bør også inngå som aktiviteter ansatte ved PSI oppfordres til å delta i og 

som bør gi uttelling internt.  

 Vi ønsker derfor at også slike aktiviteter inngår i instituttets strategiske prioriteringer med 

målrettede og målbare tiltak.   

 

 

 
 
 


