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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 7. september 2012, klokken 9:00 – 10:30,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene 

Belinda Eikås Skjøstad, Forskerforbundet 
Deborah Ann Arnfinsen, Parat 
Svend Davanger, Akademikerne 
(Legeforeningen) 
Vigdis Bjerkeli, Forskerforbundet 
 

Fra Det medisinske fakultet

Per Grøttum, Professor, medisinsk informatikk 

 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi 
Halvor Fahle, rådgiver økonomi 
Astrid Holø, seksjonssjef personal 
Brita Scheel Rey, rådgiver studier 
Frode Fagerbakk, rådgiver studier 
Ingrid Middelthon, seniorrådgiver 
forskningsadministrasjon 
Åse Sørheim (referent) 

Rekkefølge på sakene i sakslisten ble endret noe på grunn av saksbehandleres tilstedeværelse i møtet. 
Referatet viser sakene i den rekkefølge de ble behandlet. 
 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Høring IHR – IT (Per Grøttum) 
Per Grøttum orienterte om innholdet i høringsdokumentet, som vedrører administrativ 
databehandling, forskning og utdanning. Hovedpunktet i dokumentet dreier seg om hvordan 
IT ved UiO (tjenester, prosesser og organisasjon) skal styres og standardiseres. IT-direktøren 
skal kunne vedta standarder for hele UiO. Dokumentet nevner en åpning for unntak, men 
disse skal forhandles, og det skal settes opp avtaler i hvert tilfelle. Brudd mot standarden uten 
slik avtale vil kunne innebære sanksjoner, i verste tilfelle tjenestenekt. 
 
Standardisering er positivt i mange sammenhenger, men den må ikke dras for langt. Fakultetet 
reagerer på at standardiseringen også skal gjelde områdene forskning og utdanning, der det vil 
være stort behov for avvik (laboratorier etc. har behov for egne programmer og systemer). 
Forskningen er frontlinjevirksomhet, det er forskerne selv som kjenner behovene, ikke IT-
organisasjonen.  
 
For administrative systemer vil en standardisering være hensiktsmessig. Imidlertid vil det også 
her finnes unntak, for eksempel Studieportalen som Medfak har utviklet og som fakultetet 
ønsker å bruke og videreutvikle frem til et felles system er oppe og går. Dersom slike 
egenutviklinger stoppes som følge av standardiseringstiltak, kan gjennomføringen av studier 
stå i fare.  
 
Det første tiltaket innen organisatorisk standardisering er å innføre en IT-leder på 
fakultetsnivå. Dette er ufunksjonelt for Medfak som er avhengig av en desentral organisasjon.  
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Forskerforbundets representant påpekte en manglende stillingtaken til samkjøring 
mellom OUS og UiO sine systemer. 

• Representanten fra Parat mente at det også i visse tilfeller vil være behov for avvik fra 
standarder på administrativt nivå fordi forskjellene mellom enhetene er så store. . 

• Akademikernes representant sa seg enig i at brukerne selv vet hva som tjener deres 
funksjoner best. UiO kan ikke ha systemer der folk som ikke selv er brukere, skal treffe 
avgjørelser om hva som skal fungere best for brukerne. 

• Akademikernes representant mente at punkt 1 burde reformuleres til at den sentrale 
IT-organisasjonen også bør ha en forpliktelse til innsats der forskerne ikke har 
egenfinansiering. Ved ønsker fra et flertall av forskerne bør spørsmålet om 
egenfinansiering settes til side. 

• Representanten fra Parat fremhevet at USIT skal være en støttefunksjon for 
primærvirksomheten, ikke omvendt. 

• Fakultetets representanter oppfordret fagforeningene til å ta med seg dette tilbake og 
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diskutere dette nøye i sine organisasjoner. 

  
Sak 2 Høring IHR – bilagslønn (Mette Langballe) 

Høringsdokumentet deler bilagslønnsprosessen inn i to løp: Studie- og vurderingsrelatert 
bilagslønn versus forsknings- og annen bilagslønn. I det første tilfellet foreslås det at 
saksbehandlere overtar hele prosessen fra kontraktskriving til utbetaling, dette støtter 
fakultetets uttalelse. For det andre tilfellet foreslås en ny stilling som heter bilagskonsulent, der 
man samler en rekke brøkdeler til 15-20 personer skal ha minst 40 % av stillingen til 
bilagshåndtering. Høringsdokumentet foreslår en egen forvaltningsorganisasjon for dette på lik 
linje med fastlønn.  
 
Fakultetet mener det er lite hensiktsmessig å sentralisere funksjonen bilagslønn, fordi man da 
vil mangle lokalkunnskapen som ligger i miljøene. Medfak støtter imidlertid en 
standardisering av rutiner gjennom hele prosessen. Får man en god standardisering, vil dette 
lette arbeidet for de som sitter med en liten stillingsbrøk på bilagsbehandling. Fakultetet 
støtter også opp om at det innføres et støttesystem og foreslår at man forenkler 
datainnsamlingen. Medfak ser også muligheter for å delegere budsjettdisponeringsmyndighet i 
større grad enn per i dag, men dette bør avgjøres lokalt (på fakultet/institutt). 
 
Høringen gir lite informasjon om hvor problemene er, og om hva de rapporterte avvikene er. 
Derfor er det vanskelig å se hva forslaget i høringsdokumentet egentlig gir av innsparinger. 
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Alle fremmøtte stilte spørsmål ved hvorvidt bilagshåndtering er en så spesialisert 
funksjon at man trenger en egen stilling, og de fremhevet at man trenger en god del 
lokalkunnskap for å kunne behandle bilag. 

Sak 3 Høring IHR – roller og ansvar (Astrid Holø) 
Fakultetet savner en utførlig kartlegging og konsekvensanalyser i høringsutkastet, dette har 
blitt presisert i utkastet til svar. Medfak vil i sin høringsuttalelse legge denne mangelen til 
grunn, men i sin helhet heller fakultetet mot foreslått modell 1. Instituttene har gitt gode og 
spennende innspill, derfor har fakultetet valgt å legge instituttenes innspill ved i sin helhet og 
vise til dem i utkast til høringssvar. 

Kommentarer fra organisasjonene: 
• Parats representant fremhevet at høringsnotatet er særdeles uklart. Man skisserer tre 

modeller, men det er bare to, det mangler fullstendig en konsekvensutredning. 
Representanten mente prosessen kan medføre økt ressursbruk, angst og uro i 
organisasjonen etc. Det kommer ikke klart frem i høringsdokumentet hva gevinsten 
skal være. For å jobbe effektivt og meningsfylt med strategi bør man ha en viss innsikt i 
hva som skjer i frontlinjen. 

• Forskerforbundets representant påpekte at hvis man deler drift og den rådgivende 
rollen fra hverandre kan det medføre mye uenighet. Slike risikoer ville kommet frem i 
en konsekvensanalyse. 

• Representanten fra Parat fremhevet betydningen av å rydde opp i ansvarslinjene – 
hvem har ansvar for hva i dag?  
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Sak 4 Høring IHR – studier (Frode Fagerbakk) 
Høringsdokumentet dreier seg om en endring av rutiner i godkjennings- og 
innpassingsarbeidet relatert til internasjonalisering. Dokumentet beskriver fem typer saker, fra 
de enkle slik som godkjenning av norsk utdanning, til tyngre saker uten presedens, slik som 
innpassing og godkjenning av utenlandsk utdanning. 
 
Fakultetet har skrevet en høringsuttalelse med følgende anbefalinger: 
 
Sakstype 1 (godkjenning av norsk utdanning) 
Studenter kan søke via et elektronisk søknadsskjema som enkelt kan håndteres i FS. Det er 
viktig at bruk av stikkprøver må bli satt i system, det må ikke være opp til den enkelte 
saksbehandler å vurdere når dette skal gjennomføres. 
 
Sakstype 2 (forhåndsgodkjenninger for utreise) 
Det skisserte løsningsforslaget samsvarer i stor grad med løsningen Medfak har for 
medisinstudiet, der studentene innvilges en generell forhåndsgodkjenning via Studentweb. 
 
Sakstype 3 (forkunnskapskrav) er ikke relevant for Medfak 
 
Sakstype 4/5 (innpassing av utenlandsk utdanning) 
Medfak har allerede gitt et høringssvar som dreier seg om innsparinger i behandling av tyngre 
saker – i høring om lokalopptak til studier. Institutt for helse og samfunn kan godt se for seg 
at opptak håndteres sentralt, mens det for medisinstudiet vil være tilstrekkelig med en sentral 
rådgivende enhet. Siden modell C kan medføre endringer i sentrale ressurser gjenstår det for 
fakultetet å vurdere hvilke behov som skal veie tyngst. 
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Parats representant viste til at det er mange bra forslag i de to høringsutkastene som 
gjelder studier. Dette er et eksempel på hva som kan gjøres innenfor dagens system. 
Det må imidlertid kommuniseres godt ut til studentene at stikkprøver blir gjennomført. 

Sak 5 Oslo 96+ (Ingrid Middelthon) 
Det ble gitt en orientering fra oppstarten i arbeidet med å vurdere en revisjon av 
medisinstudiet, samt fra seminar avholdet på Sundvollen. Powerpoint-presentasjon fra 
orienteringen er vedlagt dette referatet. 
 

Sak 6 Opprettelse av emnegruppe bestående av emner fra medisinstudiet som grunnlag for fritt 
sammensatt bachelorgrad i realfag 
Forskrift om studier og eksamener ved UiO § 2.4(6) åpner for at Det medisinske fakultet kan 
utstede en fritt sammensatt bachelorgrad i realfag (Bachelor of science) når studiet har sin 
faglige tyngde innen fakultetets fagområder. Dekanatet har godkjent at fakultetet kan utstede 
en slik grad på grunnlag av en emnegruppe bestående av medisinstudiets emner. Det kan være 
aktuelt å utstede bachelor for studenter som faller fra medisinstudiet, enten som en 40-gruppe 
i frie emner eller som en 80-gruppe i en grad ved Medfak. 
 

Sak 7 5-årig master i klinisk ernæring, endring av opptak fra vår til høst (Brita Scheel Rey) 
Det har kun vært gjennomført ett opptak til dette studiet, nemlig våren 2012. Det har vært en 
utfordring at mange av de som blir tatt opp på ernæringsstudiet bruker det som innfallsport til 
medisinstudiet og derfor faller fra etter første semester. Dette er ikke lenger mulig, da det er 
ønskelig å få inn studenter som har ernæring som førsteprioritet. De fleste andre studier har 
oppstart om høsten, og man håper å fange opp flere studenter ved å flytte oppstart til 
høstsemesteret. 
Dette vil medføre noe ekstraarbeid for staben i en overgangsperiode, men alle er innstilt på å 
gjøre dette. 
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Sak 8 Regnskap per 31.7.12 (Halvor Fahle) 
Det ble orientert om fakultetets økonomirapport fra juli 2011.  
 
I redegjøringen for regnskapet på prosjekt viste man til at NFR-inntektene er noe lavere enn 
budsjettert, men instituttene har meldt inn en forventning om at inntektene skal være som 
budsjettert mot slutten av året.  
 

Sak 9 IHR-prosessen ved Det medisinske fakultet (Unn-Hilde Grasmo-Wendler) 
Arbeidet med IHR ved Medfak har vært en bottom up-prosess der saksbehandlerne selv er 
med på å skape forenklede rutiner. Dette har medført en større bevisstgjøring rundt å jobbe 
mer effektivt og smartere. Innsparingene av årsverkene er resultat av naturlige avganger og 
seksjonsledernes egne effektiviseringer.  

Sak 10 Eventuelt 
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 
 

  
  
 


