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DET MEDISINSKE FAKULTET - UNIVERSITETET I OSLO 
 
 
FORELØPIG PROTOKOLL FRA MØTE I 
FAKULTETSSTYRET 
 
FREDAG 20. JUNI 2008 KLOKKEN 10.00 – 12.25  
 
i Store møterom, 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 (gikk etter behandlingen av sak 27/08) 
  
Eksterne representanter: Frøydis Langmark 
 Tor Berge 
  
Teknisk / administrativt personale: Vigdis Bjerkeli 
  
Studenter: Guro Bårnes (vara) 
 Stian Østland 
  
Fakultetsdirektør: Bjørn Hol 
  
Ass. fakultetsdirektør: Mette Groseth Langballe 
  
Styresekretær: Anita Robøle 
  
Forfall uten vararepresentasjon:  
 
Andre tilstedeværende: Grete Botten, Edvard Hauff og Runi V. Sommerstad 

 
 
 
 
Sak 19/08 Godkjenning av innkalling 

 
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Innkallingen ble godkjent. 
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Sak 20/08 
 
 

Godkjenning av dagsorden 
 

• Nytt sett med sakspapirer til sak 23/08 ble delt ut i møtet, da det manglet en 
side ved utsendelsen av papirene. 

• Behandlingen av sak 26/08 ble flyttet frem til før sak 22/08 
• Det ble lagt til tre orienteringssaker: 

o Sak 29b/08 - Orientering om faglige prioriteringer 
o Sak 29c/08 – Orientering om Subutex-saken 
o Sak 29d/08 – Orientering om klage i forbindelse med tildelinger av 14 

utlyste universitetsstipendier 
 
Med disse endringene ble dagsorden godkjent 
 

Sak 21/08 Protokoll fra fakultetsstyremøtet 14. april 2008 
 
Det var ingen kommentarer til protokollen, protokollen ble godkjent. 
 
 
VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT: 
 
b. 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/oppnevn%20kommisjon_juni%2
02008.xls 

Sak 22/08 

c. Doktorgrader – godkjenning av enstemmig innstilling fra 
bedømmelsekomitéer 
 
Informasjonen er samlet i et Excel dokument som kan hentes på våre nettsider: 
 
http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/godkj%20innstilling_juni_2008.
xls 
 

 Det var ingen kommentarer til saken. 
 
 

 DISKUSJONSSAK 

Sak 23/08 
Saksnr. 
2008/9454 
 

Vurdering av fakultetets internasjonaliseringsvirksomhet 
 
Sakspapirer som var sendt ut: 

• Fakultetsnotat av 3.6.2008  
• Rapporten Internasjonalisering ved Det medisinske fakultet: strategi og 

organisasjon 
• Mandat for internasjonaliseringsutvalget 

 
Edvard Hauff orienterte om saken, deretter ble det åpnet for spørsmål og 
kommentarer. Diskusjonen ble oppsummert på følgende måte. 

• Behov for praktisk, administrativ bistand og styrket administrativ 
spisskompetanse  

• Man kan nå målet om å tiltrekke seg forskere av internasjonal 
toppklasse ved hjelp av bistillinger  

• Forskningssamarbeid må springe ut fra miljøene selv 
 
 
 

http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/oppnevn%20kommisjon_juni%202008.xls
http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/oppnevn%20kommisjon_juni%202008.xls
http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/godkj%20innstilling_juni_2008.xls
http://www.med.uio.no/admin/fakultetsstyret/Dekani%20fullmakt/godkj%20innstilling_juni_2008.xls
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VEDTAKSSAKER 

Sak 24/08 
Saksnr 2008/2598 

Evaluering av ordningen med eksterne professorater ved sykehus som ikke er 
universitetssykehus 
 
Sakspapirer som var sendt ut: 

• Fakultetsnotat av 20.5.2008 
• Utvalgets rapport av 10.4.2008 

 
Fakultetsstyret oppfordret fakultetet til å utarbeide en samarbeidsavtale med Helse 
Sør-Øst og med dette ble vedtaket fattet. 
 
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige 
Vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingene i rapporten og vil derfor videreføre de to 
etablerte professoratene i Skien og Fredrikstad. 
 
Fakultetsstyret ønsker videre en forsiktig utvidelse av ordningen, i tråd med utvalgets 
forslag og innenfor de begrensninger utvalget nevner. 
 
 
 

Sak 25/08 
Saksnr.  

Fakultetets regnskapsrapport for første tertial 2008 
 
Sakspapirer som var sendt ut: 

• Regnskapsrapport av 29.5. 2008 
 

 
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige 
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning. 
 
 
 

Sak 26/08 
Saksnr.  

Forslag til ny budsjettmodell 
 
Sakspapirer som var sendt ut: 

• Fakultetsnotat av 4.6.2008 
• Ny finansieringsmodell, Forslag til budsjettmodell ved Det medisinske fakultet, 

Universitetet i Oslo, avgitt 9.4.2008 
• Høringsuttalelser fra 8 grunnenheter  

 
Grete Botten presenterte prinsippene i den foreslåtte budsjettmodellen. Styret ba om å 
bli holdt løpende orientert om saken og med dette ble vedtaket gjort. 
 
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige 
Vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag, og vedtar prinsippene i den foreslåtte 
budsjettfordelingsmodell slik de fremkommer i utvalgets utredning. 
 
Fakultetsstyret forutsetter at det foretas modellsimuleringer og at disse legges frem på 
et senere møte i god tid før budsjettfordelingen for 2008. Det forutsettes også at det 
etableres overgangsordninger hvis det skulle være behov for det. 
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Sak 27/08 
Saksnr 2008/4903 

Ny eksamensform i 9. semester 
 
Sakspapirer som var sendt ut: 

• Fakultetsnotat av 19.5.2008 
• Rapport fra arbeidsgruppen for å vurdere gjennomføring av stasjonsbasert eksamen i 9. 

semester, av 19. mai 2008 
• Rapport fra arbeidsgruppen oppnevnt for å utrede alternative evaluerings- og 

eksamensformer i 9.semester, sammendrag, av 18.12.2006 
• Rapport fra arbeidsgruppen oppnevnt for å utrede alternative evaluerings- og 

eksamensformer i 9.semester, av 15.12.2008 
 
 
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige 
Vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling slik at gjennomføring av ny 
eksamensform i 9. semester iverksettes fom høsten 2008 for 9. semester. Ordningen skal evalueres 
etter 3 år. 
Fakultetsstyret gir Dekanatet fullmakt til å gjennomføre hensiktsmessige endringer av eksamen i 
øvrige semestre hvor det er ønskelig å se på ny eksamensform. 
 
 

Sak 28/08 Organisasjonsvurderinger 2008 
 
Sakspapirer som følger vedlagt: 

• Fakultetsnotat av 3.6.2008 
• Diskusjons- og bestillingsnotat av 14.3.2008 
• Grunnenhetene og SFF-enes høringssvar 

 
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige 
Vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til dekani vurderinger om å innføre et nytt ledersjikt på 
grunnenhetene. 
 
Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å utarbeide nye stillingsbeskrivelser for 
kontorsjefene. 
 
 

Sak 29/08 ORIENTERINGSSAKER: 
 

 
Saksnr 2008/9667 

a. Ny ordning for innkalling til fakultetsstyremøter 
 
Sakspapirer som følger vedlagt: 

• Orienteringsnotat av 27.5.2008 
 
Fra og med neste styremøte vil innkalling kun skje elektronisk.  Kun de to 
eksterne representantene vil heretter motta innkalling i papirform. 
 

Ekstra saker b. Faglige prioriteringer 
 
Dekanus orienterte kort om saken 
 

 c. Subutex-saken 
 
Dekanus orienterte om saken. 
 

 d. Orientering i forbindelse med tildelinger av 14 utlyste universitetsstipendier 
 
Det ble orientert om en klage i forbindelse med tildelinger av stipendiene. 

 


