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DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO 
 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET 
 
MANDAG 14. APRIL 2008 KL. 13.30 – 15.50  
 
i Store møterommet, 3. etasje, Harald Schjelderups hus,  
Inngang 2, Forskningsveien 3 A. 
 
 
TILSTEDE: 
 
Dekanus: Finn Wisløff 
  
Prodekan for forskning: Sigbjørn Fossum 
  
Vitenskapelig personale: Ragnhild Emblem 
 Stig Frøland 
  
Eksterne representanter: Frøydis Langmark 
 Tor Berge 
  
Teknisk / administrativt personale: Vigdis Bjerkeli 
  
Studenter: Henriette Walaas Lindvig 
 Stian Østland 
  
Fakultetsdirektør: Bjørn Hol 
  
Ass. fakultetsdirektør: Mette Groseth Langballe 
  
Styresekretær: Anita Robøle 
  
Forfall uten vararepresentasjon:  
 
Andre tilstedeværende: Britt-Ingjerd Nesheim og Runi V. Sommerstad 

 
 
 

Sak 13/08 Godkjenning av innkalling 
 
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Innkallingen ble godkjent. 
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Sak 14/08 
 
 

Godkjenning av dagsorden 
 
Følgende sakspapirer ble delt ut i møtet: 

• Sak 18a/08  
o Opptak til profesjonsstudiet i medisin 
 

• Sak 18f/08  
o Inntektsmodell for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF, 

Dokumentasjon av kostnadsanalyser, av 9.4.2008 
o Høringssvar tilknyttet NOU 2008:2 om Fordeling av inntekter mellom 

regionale helseforetak 
 
Følgende saker ble meldt inn til dagsorden: 

• Sak 18g/08 – Forslag til endringer i turnustjenesten 
Saken ble lagt til dagsorden (Stian Østland) 
 

Med disse endringene ble dagsorden godkjent 
 
 

Sak 15/08 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 26. februar 2008 
 
Det var ingen kommentarer til protokollen, protokollen ble godkjent. 
 
 
VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT: 
 
a. Doktorgradsprøve – oppnevning av bedømmelseskomité 

 
Informasjonen er samlet i et Excel dokument som kan hentes på våre 
nettsider: 
 
http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/dekani%20fullm
akt%20oppnevn%20kommisjon%20februar08.xls 
 

Sak 16/08 

b. Doktorgrader – innstilling fra bedømmelsekomitéer 
 
Informasjonenen er samlet i et Excel-dokument som kan hentes på våre 
nettsider: 
 
http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/dekani%20fullm
akt%20godkj%20innst%20juli07%20-%20februar08.xls 
 

 Det var ingen kommentarer til saken. 
 
 
 

 
 

VEDTAKSSAKER 

Sak 17/08 
Saksnr. 06/3942 

Fakultetets regnskapsrapport for januar – februar 2008 
 
 
Sakspapirer som var sendt ut: 

• Regnskapsrapport for perioden januar – februar 2008 
 
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige 
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning  
 

http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/dekani%20fullmakt%20oppnevn%20kommisjon%20februar08.xls
http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/dekani%20fullmakt%20oppnevn%20kommisjon%20februar08.xls
http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/dekani%20fullmakt%20godkj%20innst%20juli07%20-%20februar08.xls
http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/dekani%20fullmakt%20godkj%20innst%20juli07%20-%20februar08.xls
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Sak 18/08 
 
 

ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. a. Organisering av opptaket til medisinstudiet gjennom Opptakssentralen 
medisin 
 
Sakspapirer som var sendt ut: 

• Notat av 11. 3.2008, Opptakssentralen medisin – videreføring eller 
nedleggelse? 

• Notat til Nasjonalt utdanningsmøte i Bergen 29. oktober 2007 
• Notat fra SSO om konsekvenser av nedleggelse av Opptakssentralen 

 
Studiedekan Britt-Ingjerd Nesheim orienterte. Det var ingen kommentarer 
til saken. 
 
 

Saksnr. 2008/1860 b. Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere 
 
Sakspapirer var sendt ut: 

• Fakultetsnotat av 7.3.2008 
• Brev fra tidligere utvalg for lisenssaker og utenlandsmedisinere, av 

25.2.2008 
• Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, av 25.2.2008 
• Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 8.2.2008 
• Notat av 6.3.2008 fra Sigbjørn Fossum 

 
Møtet ble lukket under denne saken. 
Dekanus orienterte om saken og åpnet for spørsmål og kommentarer.  Styret 
ønsket at det lages et forslag til svar på brevet fra det tidligere utvalget for 
lisenssaker og utenlandsmedisinere, av 25.2.2008.  
 

 c. Orientering om nye Ahus 
 
Saken ble utsatt da det ble foreslått at styret legger neste møte, eller første 
møte over sommeren, til Ahus i kombinasjon med en omvisning. Styret 
ønsker da en orientering om sykehusets forsknings- og undervisningsprofil. 
 

 d. Orientering om faglige prioriteringer 
 
Dekanus orienterte om saken. Det var ingen kommentarer til saken. 

 e. Hovedstadsprosessen – mandat 
 
Dekanus orienterte om saken. Det var ingen kommentarer til saken. 

 f. Magnussen-utvalget 
 
Fakultetsdirektøren orienterte om saken. Det var ingen kommentarer til 
saken. 
 

Ekstra sak g. Forslag om endringer i turnustjenesten. 
 
Stian Østland orienterte om de foreslåtte endringene og ba om at fakultetet 
engasjerer seg når saken kommer til høring. 
 

 
 
Oslo, 20. juni 2008 


