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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. desember 2013, klokken 9-10.30,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
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Marianne Midthus Østby, NTL 
Deborah Ann Arnfinsen, Parat 
 

Fra Det medisinske fakultet

Astrid Holø, seksjonssjef personal  

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

Halvor Fahle, rådgiver økonomi  
Liv B. Finess, HMS-koordinator (sak 4) 
Espen L. Andersen, ledende hovedverneombud 
Åse Sørheim (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Regnskap pr. 31.10.2013 
Overskuddet har gått ned, men vi havner trolig rundt 30 millioner som er budsjettert. En stor 
del er bundet opp i aktiviteter som ikke er gjennomført. Dette er altså et ikke-periodisert 
regnskap. IMB melder forsinkelse på dyrestallen, dette medfører utsettelse på forventede 
inntekter og dermed avvik i forhold til budsjett. 
 
Prosjektregnskapet har ikke endret seg nevneverdig, men det meldes ikke om underskudd 
eller andre ting fra de eksterne prosjektene. 
 
Økonomiseksjonen jobber nå med langtidsprognosen. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

- Representanten fra Parat kommenterte at nettobidraget ligger 3 millioner lavere enn 
budsjettert. Leiestedsmodellen forventes å føre til en bedre inndekning fra prosjektene. 

  
Sak 2 Scientia Fellows (COFUND) 

Fakultetet har nå fått tilslaget på prosjektet. Prosjektets mål er å styrke utvikling og mobilitet 
innenfor postdoktorer. Det jobbes nå med å lage en prosjektplan. Fakultetet har ansatt en 
midlertidig prosjektleder som administrerer prosjektet  i samarbeid med forskningsdekanen. 
Tematiske områder: basalmedisin, klinisk medisin, helse og samfunn. Vil vare mai ‘14-mai’ 19. 
Fakultetet må delfinansiere disse post.doc-stillingene med 60 %, resten finansieres via EU-
midler. Måltall for antall stillinger er 68, spredt over en rekke land.. Man arbeider også med å 
etablere en nettside om prosjektet. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

• Representanten fra NTL stilte spørsmål om hvor de 60 % oppdekning skal hentes fra. 
Det er satt av noen midler på budsjettet for 2014, men dette dekker ikke det fulle 
behovet. Man må påregne at forskningsgrupper bruker egne midler til oppfinansiering. 
Det er viktig å være klar på at instituttene ikke har midler til å gå inn i dette. 

Sak 3 Avlyst fagprøve for utenlandsmedisinere i 2014 
 
Statens autorisasjonskontor (SAK) fatter vedtaket om autorisasjon til leger utdannet utenfor 
EU/EØS, SAK har nå gitt fakultetet beskjed om at de ikke har kandidater til fagprøven neste 
år. Dette er bekymringsverdig og uklart hvordan det skal tolkes. Helsedirektoratet jobber nå 
med å legge om ordningen, dekanen er innkalt til møte i Helsedir neste uke.. Hvis status 
opprettholdes  vil de fire medisinske fakultetene gå sammen om en bekymringsmelding til 
Helse- og omsorgsdepartementet. Organisasjonene vil bli løpende orientert. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

• Forpliktelsesgrad i avtalen om fagprøven bør sjekkes. 
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Sak 4 HMS-saker 
 
HMS – nye nettsider 
HMS skal ligge på Om-sidene. Nettsidene begynner å bli klare på fakultetsnivå, de er 
imidlertid ikke publisert ennå. Status nå er at man arbeider for å få instituttene med på samme 
oppbygning, men ta hensyn til egenheter i instituttenes struktur og ansvar, særskilte 
prosedyrer etc. Siden per i dag er ufullstendig, og man jobber derfor med å bygge ut sidene. 
Personpresentasjonene i personsøk må oppdateres for alle verneombudene. Målsetningen er å 
presentere sidene for fakultetsstyret 17.12.13 og å publisere før utgangen av året. 
ARK-undersøkelsen er nå startet opp i fakultetsadministrasjonen, den ligger ute til jul. 
Utfordringen er undersøkelsens bruk av ledelsesbegrepet. 
 
Punkter fra diskusjonen om ARK: 

• Mange av spørsmålene i ARK undersøkelsen kan til dels oppfattes provoserende, da de 
kan virke noe negativt ladet.Det er også uklarheter i inndelingen i ledelsesnivået. Dette 
kan bli særlig utfordrende for Klinmed, som  vil trenge at det informeres grundig i 
forkant. 

• Anonymiteten er ikke fullstendig ivaretatt, særlig for posisjoner der lederspennet ikke 
er veldig bredt 

• Undersøkelsen er rettet i stor grad mot de vitenskapelig ansatte som sitter ute på 
instituttene, heller enn for fakultetsadministrasjonen 

Dårlig renhold for de som har kontorer på OUS 
Saken ble fremmet fra vernelinjen til Med-LAMU på siste møte. Med-LAMU har bedt 
fakultetsledelsen om å ta tak i det. Fakultetsledelsen ønsker en mer detaljert over lokalisering 
av kontorene, omfang etc. for å kunne gå i dialog med OUS om det. 
 
Punkter fra diskusjonen 

• Represenanten fra NTL (og Klinmed) ba fakultetsledelsen om ikke å be om antall 
kvadratmeter, da dette er umulig å rapportere. 

• Det ble gitt råd om å sende inn avviksskjema 
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Sak 5 Eventuelt 
Representanten fra Parat etterspurte en orientering på de pågående prosjektene på 
fakultetssekretariatet, slik som Soria Moria og intern omstrukturering av seksjonene. 
Soria Moria: Brukere, interne prosesser og medarbeidere. De to sistnevnte håndteres av 
seksjonslederne, blant annet ved hjelp av ARK-undersøkelsen. Når det gjelder brukere har det 
nylig blitt sendt ut en elektronisk brukerundersøkelse. Når resultatene har kommet inn skal de 
gjennomgås i seksjonene, for så å ta en felles diskusjon. Det legges spesielt vekt på å jobbe 
sammen om eventuelle utfordringer.  
 
Punkter fra diskusjonen 

• Fakultetsverneombudet meldte om at prosessen har pågått over lang tid, noe som har 
ført til en viss slitasje. Dette avhjelpes nå i stor grad ved at brukerundersøkelsen 
avslutter første fase og tar dette prosjektet videre til et nytt nivå. 

Omstruktureringsprosessen i fakultetsadministrasjonen: 
Det blegitt en kort orientering om arbeidsgruppens mandat og status for arbeidet. 
Arbeidsgruppens forslag vil bli lagt frem for tjenestemannsorganisasjonene til drøfting 
17.12.13, og det er innkalt til personalmøte (”bollemøte”) på Sogn Arena 18.12.13 for å 
orientere de ansatte om fremdrift og status for arbeidet. 
 
Punkter fra diskusjonen 

• Parat ønsker, i forkant av møtet den 17.12., sakspapirer som viser situasjonen som den 
har vært og som den nå er planlagt. 

• Parat anbefaler at man gir tilbud til de som bekymrer seg om å avklare spørsmål før jul, 
eventuelt i et eget seksjonsmøte. 

 
 


