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Kommentarer til tentativ fordeling 2013 fra Helsam 

Vi viser til tentativ fordeling 2013 utsendt i juni, og kommenterer her forslaget til fordeling. 

Vi mener at antallet eksterne årsverk ved instituttet må nedjusteres med 2,2 årsverk da det 

inkluderes årsverk som ikke bidrar i ordinær undervisning. Med virkning fra 2011 er 

praksiskoordinatorene ved lokalsykehusene (20% universitetslektor) blitt finansiert fra 

sykehusene. Det blir urimelig å inkludere disse i beregningen av eksterne årsverk, ettersom den 

undervisningen de skal gi ikke er en del av antallet undervisningstimer i modellen. I tillegg til 

praksiskoordinatorene hadde vi én 20% universitetslektor tilsatt for å undervise i det nasjonale 

prosjektet for godkjenning av utenlandsk medisinsk utdanning i regi av NTNU. Vi ber om at disse  

universitetslektorene tas ut av beregningen slik at netto behov årsverk for Helsam blir 52,4.   

Vi er usikre på om beregningen av særskilte kostnader til KLoK og AGS (master i Avansert 

Geriatrisk Sykepleie) er riktig i forslaget til fordeling. Vi vil derfor gjerne se underlaget for denne 

beregningen. Det ligger inne i forslaget en sum som er 185’ lavere enn for 2012, samtidig som de 

øremerkede kostnadene til AGS skulle være ca 205’ høyere for 2013 enn for 2012 pga nye kull i 

utdanningen. Antallet undervisningstimer for Helsam ser ut til å være justert ihht 

opptrappingsplanen for AGS-undervisningen. Vi minner samtidig om at instituttet tidligere har 

bedt om en avklaring på ansvaret for studieadministrativ støtte til KLoK. Fram til nå har det vært 

ivaretatt av Helsam i en 20% stilling uten at dette er beregnet inn i de særskilte kostnadene for 

KLoK.    

Satsen for finansiering av likestillingsprofessorat under midlertidige satsninger i 

forskningskomponenten bør fra 2013 økes slik at den igjen utgjør 20% årsverkskostnad. Helsam 

inngår en avtale med NTNU der Berit Schei leies inn for å fungere i denne stillingen framfor en 

ordinær tilsetting med virkning fra 1. september. Årlige kostnader for instituttet vil utgjøre ca 220’. 
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