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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 14. juni 2013, klokken 9-10.30,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene 

Svend Davanger, Akademikerne/Legefor. 
 

Fra Det medisinske fakultet

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, ass.fak.dir. 

 
Bjørn Hol, fak.dir 

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi 
Brita Scheel Rey, rådgiver studieseksjonen 
Liv Bjøntegaard Finess, HMS-koordinator 
Astrid Holø (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Regnskap pr. 31.05.2013 
Regnskapet så langt er i rute, og ledelsen hadde ingen spesielle kommentarer, 

  
Sak 2 Master of public health 

Opprettelsen av et nytt studium er utredet. Rapport fra utvalget som har utredet saken har 
vært til høring ved instituttene og har også vært oversendt studentutvalgene. I de fleste 
høringssvarene framgår det at man ser behov/samfunnsnytte i oppretting av studiet. I tillegg 
noen innvendinger: 

• Det framgår ikke i utredningen hvordan studiet er tenkt samordnet med øvrige 
masterstudier ved fakultetet 

• Undervisningsspråk fremdeles uklart 
• Noen fag mangler/er underrepresentert 
• Viktig at faget ikke tar ressurser fra andre studier 
• Det trengs ekstra arealer 

 
Punkter fra diskusjonen: 

• På spørsmål om det finnes andre tilsvarende studier i Norge, ble det svart at det finnes 
lignende studier ved UMB og UiT, men ikke helt tilsvarende. 

• På spørsmål om hva man vet om markedet for et slik studium, ble det svart at inntrykk 
av marked for studiet er basert på søknadsmengde til ovennevnte lignenede studier, 
samt til tilsvarende studium i Sverige, hvor søknadsantallet overstiger 
opptakskapasiteten. 

• På spørsmål om hvorvidt det finnes undervisningskrefeter allerede, ble det svart at 
oppretting av studiet forutsetter nye tildelinger fra departementet. 

  
Sak 3 Masterprogrammene Health Economics, Policy and Management og European Master in 

Health Economics and Management - inndeling i studieretninger 
Studiene har oppstart til høsten. Formelt er det nødvendig å vedta studieretninger innen 
studiene i fakultetsstyret. Flere av studieretninger går igjen i begge studier, og i praksis kan 
man velge omtrent samme studieretninger/fag på de respektive studier. Det er også mulig å 
velge ”general program”. Det tas opp 15 studenter på ”European Master” og 30 på ”Health 
Economics..”.  
 

Sak 4 Orientering om Seksjon for ekstern forskningsfinansiering 
Fakultetet har nå opprettet seksjonen, og to stillinger er i prosess. Enhetene skal ha til 
sammen 5 årsverk. Det er etablert et samarbeid med OUS om dette. 
 

  
Sak 5 Forslag til omorganisering i utdanningslinjen ved instituttene ved Det medisinske fakultet 
 Det foreslås opprettet funksjoner for utdanningsledere ved hvert av instituttene. 
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 Punkter fra diskusjonen: 
• Det ble stilt spørsmål om hvorvidt de nye funksjonene skulle være nye stillinger eller 

om eksisterende stillinger skulle omdisponeres, siden dette koster penger. Det ble svart 
at instituttene er gitt en ekstra tildeling til stillingene fra fakultetet. Ved IMB blir en 
nåværende stilling/person omdisponert, mens funksjonene vil bli kunngjort ved de to 
andre instituttene. 

• Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt man ikke burde avvente endringer i studieplanene 
før disse funksjonene ble opprettet. Det ble svart fra ledelsen at funksjonene vil være 
svært viktige i forbindelse for å ferdigstille de nye studieplanene. 

 
Sak 6 Orientering om CO-FUND søknad 

Vi vil mest sannsynlig få tilslag på EU-søknad om et prosjekt som innebærer tilsetting av 150 
nye postdoktorer for en periode på 5 år i en rekke samarbeidende institusjoner internasjonalt. 
EU dekker 40% av kostnadene, mot at mottaker dekker de resterende 60%. Dette må evt 
dekkes innenfor fakultetets budsjett, og det må vurderes i budsjettprosessen hvordan dette skal 
gjøres. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

• Det ble kommentert at det bør lages en plan for hvordan egenfinansieringen skal 
dekkes inn, da det kan medføre at andre felter blir skadelidende. Svend Davanger vil 
sende inn en skriftlig kommentar som vedlegges referatet.   

 
 
 
Sak 7 Ledelsens gjennomgang, HMS 

Fakultetet ligger ganske godt an når det gjelder systematisk HMS-arbeid, ikke minst takket 
være en dyktig HMS-koordinator. Systemene for oppfølging vurderes til å være under 
kontroll, selv om det finnes noen utfordringer, hvorav de viktigste er: 

• Klart lederskap 
• Gjennomføring av vernerunder 
• Gjennomføring av medarbeidersamtaler 
• Dokumentasjon på opplæring 
 
Det ble videre kommentert at det er økt fokus på beredskap, og at dette kan være en 
utfordring for fakultetet, bl.a. pga. spredt lokalisering. 
 
Instituttene skal gjennomføre sin egen gjennomgang av HMS-arbeidet. 
 

Sak 8 HMS-strategiplan 
Planen har fått god mottakelse i fakultetets LAMU, og vil bli lagt fram for fakultetsstyret til 
orientering. 

 
Sak 9 Opprettelse av et senter for klinisk ernæring 

Det er økt behov for ernæringsfaglig personell i samfunnet. Dette er bl.a. bakgrunn for at 
fakultetet samarbeider med OUS om oppretting av et senter.  Bortsett fra noen 
etableringskostnader, vil senteret være selvfinansierende. Undervisningen vil bli dekket av 
eksisterende undervisningskrefter, og senteret vil fungere som en erstatning for nåværende 
utplasseringsordninger, i det studenter kan ha sin praksis ved senteret. Det ligger an til at 
senteret vil få status som nasjonalt kompetansesenter. Det er gitt noe midler fra UiO sentralt 
til ombygging ved Domus Medica som følge av at senteret etableres. 

• På spørsmål om det vil bli mer undervisning på eksisterende personale, ble det svart at 
dette ikke vil være tilfelle. 
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Drøftingssaker 
Sak 10 Tentativt budsjettforslag 

Det totale budsjettet (interne midler) beløper seg til 579 mill kr for 2014. 
 
Det totale budsjettet har en økning på 30,9 mill. kr., hvorav ca 11 mill. kr i realiteten er 
tekniske endringer i forbindelse med modell for belastning av husleie. For øvrig er det tatt 
høyde for 3% lønns- og prisstigning, og det er bevilget 1,9 mill kr fra UiO sentralt til faglig 
program ifbm fakultetets 200-årsjubileum. 
Følgende momenter ble nevnt i gjennomgangen: 

• Opptrapping ifbm  vedtatte endringer i antall studieplasser 
• Det er nedgang i tildeling som følge av nedgang i studiepoeng, NFR-tildelinger, EU-

tildelinger og studentutveksling 
• Ingen endring i antall publikasjoner 
• Økning pga økt antall doktorgrader 

 
Det ble videre orientert om at UiO vil bevilge ca. 100 mill kr til vitenskapelig utstyr, grunnet ny 
ordning med avskrivning av utstyr. Midlene vil vi anta i hovedsak tilfaller MED og MATNAT. 
 
Det er foreslått tildeling av 30 mill kr til fakultetene til forskning og undervisning, hvorav 5 mill 
kr til MED. 
 
Det er sannsynlig at det vil bli bevilget midler til nytt kiropraktorstudium, men dette vil evt bli 
vedtatt som egen sak i statsbudsjettet. 
 
Det er foreslått nye stillinger innen følgende områder: 

• Global helse 
• Ifbm overgang fra SFF til CERTA – 1 stilling 
• CO-FUND 
• Seniorrådgiver for forskningsadministrasjon 
• Studiekonsulent ernæring 
• Midlertidige administrative stillinger (3) ifbm endring av studieplanen 
• Innen anatomi (50%) 

 
Det vil bli en diskusjon i styret hvordan fakultetet skal løse en underskuddsproblematikk. 
Underskuddet kan justeres opp/ned avhengig av i hvilken grad undervisningskomponenten 
fullfinansieres eller ikke.  
 

 
Punkter fra diskusjonen: 

• Davanger påpekte at det er bekymringsfullt med nedgang i NFR-tildelinger, og spurte 
hva årsaken kan være. Uten at dette kunne konkretiseres direkte i møtet, ble det svart at 
bl.a. avslutning av større prosjekter vil kunne være medvirkende. 

 
Eventuelt: 
1)  
Svend Davanger tok opp problemstilling omkring at tilsatte ved fakultetet som arbeider i tilknytning til 
OUS (hovedsakelig Klinmed-tilsatte) har langt bedre tilgang på forskningsmidler enn tilsatte ved andre 
institutter. Dette vil på sikt kunne slå negativt ut i de miljøene som ikke har tilgang på disse midlene, 
og de kan bli mindre attraktive. Han viste bl.a. til at NTNU har en ordning der alle miljøer kan søke 
midler fra Helse Midt-Norge. Han ba fakultetet rette henvendelse til UiO sentralt om denne 
problemstillingen tas opp som en strategisk diskusjon, herunder en gjennomgang av situasjonen, 
implikasjoner og evt tiltak. Davanger vil lage et eget notat om dette som vedlegg til referatet. 
 
2) 
Det vil bli lagt fram sak om endring av utfyllende regler for doktorgradsutdanningen for styret. 
Viktigste endringsforslag går ut på: 

• Innføring av opptaksdatoer (4 årlig) 
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• Det arbeides dessuten med at reglene skal være i tråd med forskrift for UiO når det 
gjelder forhold for forskerlinjestudentene 

• Søknader opp opptak skal først gå til instituttene før de oversendes fakultetet 
• Det skal informeres tydligere om muligheten for å ta dr.philos som alternativ til PhD 

 
 
 
 

 
 


