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Fakultetsnotat – Diskusjonsnotat 

 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyret 
Fra: Dekanus 
 

MULIGE SATSINGER FRA 2015 
 
Implementering av Oslo 2014 
Revisjonen av profesjonsstudiet i medisin nærmer seg det første steget i implementeringen med 
oppstart av modul 1 høsten 2014. I modulene 4 (oppstart vår 2015), 2 og 5 (oppstart høst 2015) og 7 
(oppstart høst 2016) er arbeidet godt i gang og tidskjemaet følges. Etter sommeren begynner 
arbeidet med de kliniske modulene 3 og 8, samt modul 6.  
 
Det er forutsatt at den nye studieplanen Oslo 2014 ikke skal være mer ressurskrevende enn Oslo96, 
og at implementeringen av den ikke skal gi dobbeltundervisning i hele perioden, slik som innføringen 
av Oslo 96 la opp til. For noen av instituttene vil det bli en periode med noe overlappende 
undervisning. Dette vil skje ved Institutt for medisinske basalfag i en to-års periode, fra og med 
høsten 2014 til og med vår 2016. Eksakt hvor stor omfanget av dobbeltundervisningen vil bli, er ikke 
kjent. Fakultetsledelsen foreslår derfor at det avsettes 2 mill kroner hvert år i perioden 2015-2017, 
som fordeles instituttene etter dokumentasjon av dobbeltundervisning. 
 
Etablering av Sente for helseutdanning 
Det blir i egen sak foreslått etablering av et Senter for helseutdanning. Senteret skal ha forskning og 
utvikling med høy relevans for fakultetets utdanninger. Senteret skal bygges rundt Seksjon for 
medisinsk informatikk med de ressurser som er der. Det foreslås en opptrapping av stillinger frem til 
2017. 
 
Arealer i Søsterhjemmet 
Administrasjonen på Institutt for klinisk medisin holder til i leide lokaler på Søsterhjemmet på Ullevål. 
Ved siden av de leide lokalene har også Oslo universitetssykehus hatt et undervisningsrom, som til 
tider har vært mye brukt. Dette har skapt mye støy, og vært utfordrende for de ansatte i forhold til 
arbeidsmiljøet i lokalene. Dette har vært tatt opp med sykehusledelsen gjentatte ganger uten at 
situasjonen har blitt bedre. Denne våren har det blitt avklart med sykehusledelsen at Institutt for 
klinisk medisin kan overta lokalene fra midten av 2015. For at instituttet skal kunne nyttiggjøre seg 
lokalene, må de ombygges. Ombyggingen er beregnet av instituttet til å koste ca 1 mill kroner. 
 
Fakultetet vil forsøke å få UiO ved Eiendomsavdelingen til å ta kostnadene. Vi vil sende en 
anmodning for 2015 budsjettet, alternativt 2016 budsjettet. Hvis vi ikke får støtte i det hele tatt eller 
først 2016, er fakultetsledelsen innstilt på å dekke denne kostnaden eller forskuttere den. Fakultetet 
må også påregne en økning i husleien i Søsterhjemmet uten at dette er kjent nå. 
 
Innføring av uketjeneste i sykehjem i Oslo 2014 
Det har vært gjennomført en pilot med uketjeneste i sykehjem for studenter i 12. semester høst 2013 
og vår 2014. Piloten har vært vellykket og ønskes videreført. Det er ønskelig å implementere 2 uker 
uketjeneste i Oslo 2014 fra og med 2017.  
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Det er i dag engasjert en universitetslektor i 20 % stilling til prosjektet, finansiert av overskuddsmidler 
tildelt 10.semester-utplasseringen. Fra 2015 er det nødvendig å tilføre Institutt for helse og samfunn 
midler til dette lektoratet for å fullføre piloten. 
 
Fakultetsstyret vil bli forelagt en rapport angående pilotprosjektet og budsjett for ordningen for 
endelig vedtak om å innføre uketjeneste i sykehjem i Oslo 2014.  
 
Finansiering av lektoratet i pilotperioden vil beløpe seg til ca 135 000 kroner årlig. Varig drift av 
uketjenesten i sykehjem i 2017 er beregnet til ca 4,2 mill kroner.  
 
Omorganisering ved Institutt for medisinske basalfag 
Ved Institutt for medisinske basalfag ble et Lederstrukturprosjekt avsluttet i mars 2014. Prosjektet 

har hatt som målsetting å tilpasse organisasjonen for å sikre optimal utnyttelse av ressurser og 

måloppnåelse i henhold til instituttets, fakultetets og universitetets strategiske planer. I forbindelse 

med implementering av ny lederstruktur, etableres tematiske områder innenfor avdelingene: klynger 

av forskningsenheter innenfor et fagområde og med tematisk innretning. Den nye 

organisasjonsplanen ble vedtatt av fakultetsstyret i mai 2014. 

 

Instituttet har bedt om støtte til å gjennomføre følgende tiltak i forbindelse med den nye 

lederstrukturen: 

 Prosjekt for utarbeidelse av budsjettfordelingsmodell tilpasset ny struktur. Konkret vil det 

fristilles interne ressurser for å gjennomføre prosjektet i 2014, og vi vil i samme periode 

måtte tilsette ekstraressurser i vikarfunksjoner. 

 Rekruttering av leder for ny storavdeling, som vil inkludere seksjon for anatomi, seksjon for 

fysiologi og seksjon for biokjemi 

 Fagseminar og samlinger for videre arbeid med Tematiske områder. 

 

Fakultetsledelsen er innstilt på å bidra med midler til omstillingen, og vil foreslå å finansiere den nye 

lederstillingen varig, samt å støtte økonomisk avholdelse av fagseminarer og samlinger i 2015. Det er 

da nødvendig å avsette 1,5 mill kroner i 2015 og 1,2 mill kroner årlig fra 2016. 

 
  
 


