
Fakultetsnotat 
 
 
 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyre 
 
 
 
Med.fak.sak: 2009/5740 
Saksbehandler: Åse Frivold Sørheim/Mette Groseth Langballe 
Oslo, 15. juni 2009 
 
 
 
ORGANISERING AV DET MEDISINSKE FAKULTET 
 
Det medisinske fakultetsstyret behandlet i møte 20. april 2009 fakultetets fremtidige 
organisering og vedtok følgende: 
 
Fakultetsledelsen har styrets tilslutning til å arbeide videre langs disse linjer som er 
skissert og etter de innspill og kommentarer som fremkom i styremøtet, og bes legge frem 
et forslag for styret den 23. juni 2009. 
 
Den skisserte løsningen i fakultetsnotatet fra april beskriver et fakultet med tre store 
institutter.  
 
 

Det  
medisinske  

fakultet 

Institutt 
for  

medisinske  
basalfag 

Institutt  
for  

sykehusmedisin 

Institutt  
for  

helse og samfunn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
 
Fakultetets fremtidige organisering har hittil vært oppe til diskusjon en rekke ganger i 
fakultetets lederforum, og grunnenhetene har mottatt en skisse av tenkt organisering (se 
vedlagte diskusjonsnotat) og kommentert denne. Den 12. juni 2009 ble 
omorganiseringsprosessen drøftet i et møte med tjenestemannsorganisasjonene. En 
sammenfatning av kommentarer fra grunnenheter og tjenestemannsorganisasjonene 
følger. 
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Institutt for helseledelse og helseøkonomi (HELED) er positivt til forslaget til tredelt 
struktur og til å inngå i et Institutt for helse og samfunn. Dette ses i sammenheng med 
fakultetets arbeid med å organisere forskningen i ”Nye tematiske områder”. Imidlertid 
gjør instituttet oppmerksom på utfordringen med å utvikle gode administrative løsninger i 
den tredelte institutt-strukturen. Man ser med skepsis på å tilsette en instituttleder for 
storinstituttet ”helse og samfunn” i etableringsfasen, men ser for seg en prosjektleder som 
skal lede arbeidet med å bygge det nye ”helse og samfunn”-instituttet frem mot en 
formell konstituering ved årsskiftet 2010/2011. 
 
Fakultetsdivisjon Rikshospitalet (RH) stiller seg positivt til den tenkte tredelte 
strukturen og at man gjennomfører en tydelig grenseoppgang mellom funksjoner som 
skal ligge på overordnet fakultetsnivå og på grunnenhetsnivå. For øvrig har RH gitt 
innspill til hvordan de ser for seg at omorganiseringsprosessen bør gjennomføres, med en 
overordnet styringsgruppe samt tre prosjektgruper, en for fakultetets overordnede 
organisering og en for hvert av de to nye instituttene. ISM bør ha en ledelse og 
organisering som ”matcher” den nye organisasjonsstrukturen ved OUS. Man ser for seg 
en rask prosess som avsluttes i løpet av høsten 2009. 
 
Fakultetsdivisjon Ullevål Universitetssykehus (UUS) støtter opp om forslaget til 
overordnet organisasjonsstruktur ved fakultetet. Imidlertid kommenterer UUS den 
skisserte tidsplanen med en anbefaling om at utredning av administrasjonen sees i 
sammenheng med delegasjon- og fullmaktsstrukturen. 
 
Rettsmedisinsk institutt (RMI) ber om en klargjøring av plassering av RMI i den nye 
strukturen, samt en redegjørelse for hvilke implikasjoner dette vil få for instituttet. 
 
Institutt for psykiatri (IPSYK) påpeker at organiseringen i tre store institutter krever en 
utstrakt delegering og et underliggende nivå, og at den administrative strukturen bør sees 
i sammenheng med den overordnede styringsmodell og delegasjon- og fullmaktsstruktur. 
 
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag (ISH) anbefaler å tilsette prosjektleder med 
formelt ansvar for det nye storinstituttet helse og samfunn ut året 2010, mens dagens 
struktur bibeholdes med grunnenhetslederne som avdelingsledere med delegert 
operasjonelt ansvar. ISHs forslag innebærer at de nye instituttlederne først tilsettes når 
organiseringen av det nye instituttet er ferdigstilt. 
 
Fakultetsdivisjon Akershus Universitetssykehus (AHUS) ser mange fordeler ved en 
tett integrasjon med det nye Oslo Universitetssykehus (OUS), blant annet økt potensial 
for forskningssamarbeid. Imidlertid ser man behovet for strukturer som ivaretar og som 
hindrer marginalisering av AHUS i det nye storinstituttet. 
 
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin (IASAM) foreslår at man først 
gjennomfører et grundig og demokratisk analysearbeid når det gjelder konsekvenser av 
og kostnader ved ulike organiseringsstrukturer. Selve gjennomføringen av en eventuell 
omorganisering ser man for seg i 2011. 
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Kommentarer fra tjenestemannsorganisasjonsmøtet 12.6.09 
Fakultetets ledende verneombud viser til arbeidsgivers informasjonsplikt. Videre 
henvises det til betydningen av gjennom hele prosessen å ta hensyn til og synliggjøre 
eventuelle arbeidsmiljømessige konsekvenser av omorganiseringen 
 
Tjenestemannsorganisasjonene anbefaler å utrede underliggende struktur før den 
overordnede strukturen med tre grunnenheter, og dermed at instituttlederstillingene ikke 
skal utlyses på det nåværende tidspunkt. Videre gjorde man oppmerksom på at 
plasseringen av Rettsmedisinsk institutt foreløpig ikke er avgjort. 
 
Referat fra møtet med tjenestemannsorganisasjonene er vedlagt. 
 
Kommentarer fra fakultetsledelsen 
Ledelsen ved Det medisinske fakultet legger stor vekt på de innspill som har kommet inn. 
Man står overfor en meget omfattende omorganiseringsprosess og ønsker derfor foreløpig 
kun å behandle omorganiseringssaken som en orienteringssak ved dette styremøtet. 
Fakultetsledelsen ønsker å arbeide videre langs de linjene som er beskrevet i den tredelte 
modellen, men før dette arbeidet sendes til et endelig vedtak ønsker man å utrede de 
underliggende nivåer og delegering av oppgaver og myndighet. Målsettingen om en 
igangsetting av den nye strukturen fra og med 1.1.2010 opprettholdes. 
 
Det vil før sommeren bli oppnevnt to prosjektgrupper, begge ledet av professor Edvard 
Hauff. Mandater for og sammensetning av de to gruppene er under utarbeidelse og vil bli 
ferdigstilt før styremøtet 23.6. og lagt frem til orientering. 
 
For et stort flertall av de ansatte i grunnenhetene vil en omorganisering ikke innebære 
store endringer når det gjelder arbeidsplass eller oppgaver. Omorganiseringen vil i 
hovedsak medføre endringer i den administrative strukturen ved fakultetet. Parallelt med 
forberedelsen av omorganiseringen gjennomføres en prosjektbasert planlegging av 
fakultetets økonomi- og personaladministrative arbeid. Denne evalueringen og eventuelle 
resultater av den bør ses i sammenheng med omorganiseringen. Begge prosesser skal 
gjennomføres med involvering av tjenestemannsorganisasjoner og verneorganisasjoner 
for å ivareta arbeidstakernes interesser og arbeidsmiljøet. 
 
Fakultetsledelsen har tidligere fått styrets tilslutning til å arbeide videre med forslag om 
omorganisering langs de linjer som er skissert.  
 
Fakultetsledelsen vil legge frem forslag om struktur på underliggende nivå, samt 
oppgave- og myndighetsdelegering. 
 
Arbeidsmiljømessige og personalmessige konsekvenser vil bli utredet nærmere i henhold 
til lov- og avtaleverk. Fakultetsledelsen vil legge frem nytt forslag til omorganisering når 
dette er gjort. 
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