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Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Regnskap per 31.3.12 
Det ble orientert om fakultetets regnskap på basis av økonomirapport fra mars 2011. 
Regnskapet ble lukket sist torsdag, det foreligger altså ikke noen analyser av tallene.  
 
Kommentarer til tallene: 
På basis har fakultetet noe høyere inntekter og noe lavere kostnader enn forventet. Dette er 
fordelt rimelig likt mellom instituttene, og det er etter planen i forhold til hva man estimerer 
av forbruk. 
Når det gjelder de eksterne midlene har overskuddet steget siden årsskiftet pga. en stor 
ekstrabevilgning som ikke var forventet, til nybygget på IMB. Også når det gjelder eksterne 
midler ligger fakultetet noe lavere enn forventet på utgiftssiden. 

  
Sak 2 Målindikatorer 

Fakultetet har arbeidet med å splitte opp resultatsmålene på instituttnivå. Studentmobilitet og 
studiepoeng ligger på fakultetet som helhet. Instituttene har gitt tilbakemeldinger om at 
målene stort sett skal være mulige å nå. 
 
Et viktig tiltak blir å jobbe med adressering av publikasjoner, særlig ved Institutt for klinisk 
medisin, der biarbeidsgiver ikke alltid krediteres 

Sak 3 Budsjettinnspill 2013 
Det ble orientert om fakultetets budsjettinnspill som ble sendt inn 1.4.2012. Det dreier seg om 
større poster. Følgende poster ble spilt inn etter prioritet:  

• Utvikling av medisinsk biblioteks lokaler på Rikshospitalet 
• Støtte til bioinformatikksatsningen ved IMB 
• Helsam: ønsker å arbeide for samlokalisering 

 
Sak 4 Kiropraktorsaken 

Det ble orientert om fakultetets svar til departementet på forespørsel om å opprette en 
kiropraktorutdanning. Svaret baserte seg på to tidligere utredninger og inneholdt studieplan 
og et foreløpig kostnadsoverslag, samt en angivelse når det gjelder infrastrukturbehov for et 
slikt studium. Det ble presisert at et slikt studium ville måtte forankres ute i fakultetets øvrige 
fagmiljøer, samt at det ville bli behov for midler til en nærmere utredning. 
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Representanten fra Akademikerne etterspurte sammenhengen med fysioterapi og 
Mensendieck som er knyttet til Høgskolen i Oslo, der det allerede eksisterer et 
samarbeid med fakultetet. Videre presiserte han at undervisningskapasiteten i anatomi, 
som vil være en nødvendig del av en kiropraktorutdanning, allerede er sprengt. 
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Sak 5 Handlingsplan for likestilling 
Det eksisterer allerede en handlingsplan for likestilling ved fakultetet, men ledelsen ønsker å 
utvikle en ny. Dette skal igangsettes fra høsten 2012. I fordelingen av likestillingsmidlene for 
2012 har fakultetet valgt å lyse ut to større stipend á 500.000 kroner i stedet for å lyse ut flere 
små stipend som man tidligere har gjort. 
 

Sak 6 Mandat for Master in Public Health 
Det er i første gang snakk om et mandat for utredning av en Master of Public Health, ikke 
for opprettelse. 
 
Kommentarer fra organisasjonene 
Representanten fra Parat gjorde oppmerksom på at det ved enkelte avdelinger på Helsam 
reises tvil rundt opprettelsen av en slik master. Dette bunner i en bekymring for om dette 
kan gå ut over øvrige fagmiljøer ved instituttet, samt deres forskning, og det anses som en 
potensiell trussel, særlig i Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Det bør kommuniseres 
til instituttleder at det bør gis mye klarere informasjon om temaet. Alle ved instituttet bør 
underrettes om at denne prosessen skal igangsettes og hvilket stadium den er på. 
Studieseksjonen bør også informeres. 
 

Sak 7 Evaluering av internasjonaliseringsarbeidet ved fakultetet 
Rapporten fra det eksterne konsulentfirmaet er levert og skal diskuteres i arbeidsgruppen 
førstkommende onsdag. Arbeidsgruppen skal levere en anbefaling til ledergruppen om videre 
prosess. Tjenestemannsorganisasjonene er representert i arbeidsgruppen. 
 

Sak 8 Arbeidet med forskerutdanningen 
Det ble orientert om at forskerutdanningskoordinatorstillinger er under opprettelse på 
instituttene og skal lyses ut. 
 
Kommentarer fra organisasjonene 
Representanten fra Parat stilte spørsmål om hvilke innsparinger som vil bli gjort. Det har 
allerede blitt gjort innsparinger da fakultetet  ikke lenger har viderført stillingen som 
forskerutdanningsleder eller forskerlinjeleder. Forskerlinjen har nå, kun en administrativ 
leder. 

Sak 9 Endring av eksamen i 6. semester av medisinstudiet 
Fakultetet ønsker fra 2012 at hele kullet, ikke som tidligere 2/3 av studentene, skal gå opp til 
muntlig/klinisk eksamen i indremedisin eller kirurgi. Dette er en omfattende eksamen, og det 
har blitt gjort en kartlegging av kapasiteten på sykehusene for å kunne gjennomføre dette. 
Denne kartleggingen har vist at det er gjennomførbart. 
 

Sak 10 Mandat for en vurdering av eventuelle endringer i medisinstudiet 
Det foreslås å opprette en arbeidsgruppe som skal lage et forslag til en revisjon av Oslo 96 og 
til en framdriftsplan for å gjennomføre denne revisjonen. 
 

Sak 11 Orientering om avtale med Hdir om levering av fagprøven i en 5-årsperiode. Avtalen 
planlegges inngått før 9. mai 
Det er ønskelig å avtalefeste fakultetets ansvar for å levere fagprøven for utenlandske leger. 
Avtalen skal gjelde fem år og omfatte en administrativ stilling og et professorat. 
 

Sak 12 Eventuelt 
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 

 


