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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 18. oktober 2012, klokken 10:00 – 11:00,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene 

Marion Fierro, NTL 
Belinda Eikaas Skjøstad, Forskerforbundet 
Erlend Huglen, fakultetsverneombud 
Svend Davanger, Akademikerne 
Deborah Ann Arnfinsen, Parat 

Fra Det medisinske fakultet

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, assisterende 
fakultetsdirektør 

 
Bjørn Hol, fakultetsdirektør 

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi 
Halvor Fahle, rådgiver økonomi 
Åse Sørheim (referent) 
Til sakene 1 og 5: 
Ingrid Os, prodekan medisinstudiet 
Ingrid Middelthon, seniorrådgiver 
Kristin Wium, rådgiver 

 
Orienteringssaker 
 
Sak 1 
 
 
 

Overordnet læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse i henhold til det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket (ble behandlet sammen med sak 5) 
Alle fakultetene har fått pålegg om å ferdigstille dette innen 31.12.12. Læringsmål og 
læringsutbytte skal presiseres når det gjelder kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Dette 
gjelder på forskjellige nivåer. Man har fått et anbefalt format som er fulgt. Læringsmål 
foreligger allerede fra tidligere, læringsutbytte dreier seg om hva man forventer at studentene 
kan når de er ferdige med studiet. Norge ligger foran resten av Europa på dette feltet. 
 

Sak 2 Regnskap per oktober 2012 
Økonomirådgiver Halvor Fahle gjennomgikk regnskapet per oktober 2012. Overskuddet på 
basismidler ved utgangen av oktober 2012 er noe høyere enn budsjettert, begrunnet i blant 
annet ubudsjetterte inntekter på vitenskapelig utstyr, MLS-stipendiater etc. I regnskapet for 
eksternfinansiert virksomhet er overskuddet litt lavere enn forventet, blant annet på NFR og 
andre statlige midler (for eksempel OUS sine prof II-stillinger). Man forventer å komme opp 
mot budsjett på inntekter også på eksternfinansiert virksomhet. 
 
Det har blitt gjennomført en korrigering av budsjettet fra fakultetsadministrasjonens side i 
form av kutt i budsjetterte utgifter, dette har vist seg å være et riktig grep. 
 
Det ligger tre eksterne prosjekter på fakultetssekretariatet: 

1. Test for godkjenning av utenlandske leger 
2. Stipend til forskerlinjestudenter 
3. EU-prosjekt på REK 

Fakultetet har god kontroll på økonomien, dette har vært tilfelle i alle år. Økonomien 
oppleves som stram ute blant forskerne, men fakultetet går ikke med underskudd.  
 
Det nevnte overskuddet er stort sett knyttet opp til aktivitet som ennå ikke er gjennomført og 
som man forutsetter at videreføres i 2013. Det kan imidlertid være at det blir noen 
overskytende midler som kan omdisponeres og brukes til andre tiltak i 2013. Instituttene 
redegjør for at de har faktiske forpliktelser som er høyere enn det overskuddet de tar med seg, 
blant annet til utstyr. Det skal derfor foretas en budsjettrevisjon i februar 2013, der de frie 
midlene fra overskuddet skal fordeles. 
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Sak 3 Handlingsplan for likestilling 
Den eksisterende handlingsplanen for likestilling går ut i 2012 og må fornyes. Fakultetet har 
tidligere basert seg på UiOs sentrale handlingsplan, imidlertid er den sentrale handlingsplanen 
for likestilling ikke videreført. Mye er videreført fra gjeldende plan, men man skal nå også se 
nærmere på kjønnsbalansen i enkelte av studieprogrammene.  
 
Noen tiltak som skal gjennomføres er:  

• Stipend til kvinnelige forskere/førsteamanuenser á 500.000,- 
• Kursdeltakere på forskerlederkurs i København (Copenhagen Business School) 
• Kurs i mediehåndtering 
• Mentorordning 
• Kurs i å søke opprykk 

Det er også en sentral pott der man kan søke om likestillingsmidler. Fakultetet skal forsøke å 
få en andel av denne. 
  

Sak 4 Handlingsplan for internasjonalisering  
Åse Sørheim redegjorde for innholdet i fakultetets utkast til handlingsplan for 
internasjonalisering. Planen baserer seg på diskusjoner og konklusjoner i Lederforum og deler 
internasjonaliseringsarbeidet ved fakultetet inn i tre hovedområder: forsker-til-
forskersamarbeid, internasjonalisering av studier og institusjonelle avtaler. 
 

Sak 5 Oslo 96+ 
Seniorrådgiver Ingrid Middelthon ved fakultetssekretariatet har vært saksbehandler på dette 
og sekretær i arbeidsgruppen. Bestillingen til arbeidsgruppen dreide seg om å beskrive 
problemområder i dagens studieplan, samt tiltak som kan virke inn på disse. Noen punkter 
har dreid seg om flytting av undervisning mellom semestre, mellom ulike fysiske 
undervisningssteder etc. Gruppen har kommet frem til at det er behov for en revisjon av 
medisinstudiet, det er store kompetansebehov og det er svakheter i systemet. Det foreslås en 
omfattende revisjon og at man starter raskt. Det er behov for både faglig revisjon og en viss 
organisatorisk endring. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

• Forskerforbundets representant gjorde oppmerksom på at Studieseksjonen bør 
involveres i hele prosessen slik at informasjon ut til både fagmiljøer og studenter går 
kontinuerlig. 

• Fakultetsverneombudet påpekte viktigheten av å se på gjennomføringsmuligheter i 
forhold til formelle feil når det gjelder bruk av ulike eksamensformer. 

• Fakultetsdirektøren stilte spørsmål ved om man hadde vurdert en eventuell styring av 
innhold i forelesninger eller andre undervisningsformer som er avhengige av 
enkeltlærere. Læringsmål og læringsutbytte vil være et viktig middel for å sikre at alle 
studenter mottar den undervisningen de trenger. 

 



Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 18. oktober 2012 Side 3 av 3 

Sak 4 Orienteringssaker knyttet til HMS  
i. Lokal beredskapsplan for Det medisinske fakultet  
Universitetet har en sentral beredskapsplan, og fakultetene har blitt pålagt å lage egne planer. 
Det er definert en sentral beredskapsgruppe på fakultetssekretariatet som igjen trekker inn 
relevante ressurspersoner for eksempel fra instituttene. De som er involvert må kjenne planen, 
øvrige medarbeidere skal vite hvordan det varsles. Ledelsen ved det enkelte institutt må 
informere alle sine ansatte og sørge for klarhet i hvem som er ressurspersoner, hvordan man 
varsler etc. 
 
ii. Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK  
Undersøkelsen er spesielt utarbeidet for UH-sektoren og skal igangsettes i løpet av våren 
2013. Teologisk fakultet er pilot høsten 2012. Undersøkelsen betår av tre sentrale deler: 
Forarbeid – undersøkelse – etterarbeid. Det er tenkt å gjenta undersøkelsen hvert andre år, 
slik at man kan registrere endring/utvikling. Medfak ønsker å starte så snart som mulig, og 
dette skal være hovedfokus for Med-LAMU neste år. 
 
iii. Dokumentasjon av det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet  
Universitetsstyret har vedtatt at HMS-arbeidet ved UiO skal følge en internasjonal standard. 
Dette medfører en oppgradering av HMS-tiltak, prosedyrer, policyer etc. Det som gjenstår er å 
få på plass en skikkelig dokumentasjon av HMS-arbeidet på fakultetet og på instituttene. Det 
har blitt nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra fakultetsadministrasjonen samt 
instituttrepresentanter. Gruppen skal utvikle HMS-strategi, HMS-håndbøker for de ulike 
enhetene etc. 
 

Sak 7 Konsekvenser av at Utfyllende regler til UiO forskriften opphører 1.1.13 – endring av 
hjemler  
I redegjørelsen gjorde man oppmerksom på at det i prinsippet dreier seg om én substansiell 
endring: Tidligere har en person som har mistet studieretten på medisin vært utestengt fra å 
søke nytt opptak, dette har vært gyldig nasjonalt. Imidlertid har ikke Medfak hjemmel for en 
slik avgjørelse, og denne bestemmelsen har derfor nå blitt fjernet.  
 

Sak 8 Eventuelt 
Tiden som settes av til IDF-møter vil fra 2013 utvides til 1,5 timer.bjør 
 

 


