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Bakgrunn
I mai 2011 nedsatte dekanus et utvalg, «Evensen-utvalget», som skulle revidere normer for
kreditering av undervisning og annet pålagt arbeid, inkludert etablering av styringsdata for
undervisningsaktivitet. Utvalget leverte sin rapport mars 2012.
På grunn av revisjon av studieplanen i medisin, arbeidet med strukturendringer i masterstudiene, og i
påvente av at undervisningsregnskapet skulle ferdigstilles ble rapporten «Normer for arbeidstid,
undervisning og annet pålagt arbeid» først sendt på høring våren 2014.
I fakultetsstyrets møte 24. juni 2014 ble saken behandlet. Vedtaket som omhandlet arbeidstid for
professor II trenger imidlertid en presisering, og saken tas derfor opp igjen.
Fakultetsstyret vedtok følgende på junimøtet:
For undervisnings- og forskningsstillinger følges en normalfordeling på 50-50 mellom
forskning og undervisning over tid innenfor rammene ved den enkelte grunnenhet, og som
hovedregel tilsvarende for den enkelte vitenskapelig ansatt.
Undervisningstid for professor II er etter inngåtte avtaler

Professor II i kombinert stilling har vanligvis 100 % stilling på universitetssykehus og 20 % stilling på
universitetet. Praksis har vært at sykehuset har gitt en dag i uken til universitetsarbeid (undervisning
og forskning) og arbeidstidfordelingen har gitt 305 timer til forskning og 305 timer til undervisning i
året. Professor II er definert som en 120 % stilling og samlet arbeidstid er 2034 timer pr år (100 %
stilling er 1695 timer).
I mars 2012 inngikk Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus en avtale om arbeidstakere i
kombinerte stillinger. Avtalen sier at ansatte i kombinerte stillinger normalt skal ha avsatt tilsvarende
to arbeidsdager pr uke som gjennomsnitt for ivaretakelse av forsknings- og undervisningsfunksjoner
for UiO og OUS. Så langt er det ingen endringer i forhold til tidligere praksis. Imidlertid definerer
avtalen fordelingen av den avsatte tiden til en halv dag i uken/person til undervisning for UiO og
resten av tiden til forskning for UiO og OUS.
Med avtalens fordeling av arbeidstid til forskning og undervisning halveres Institutt for klinisk
medisin totale undervisningskapasitet for professor II.
I dekanatets opprinnelige forslag til vedtak da saken ble behandlet i juni var at professor II skal ha
203 timer undervisning pr år. For å komme frem til dette timeantallet er følgende regnestykke
benyttet:
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120 % stilling gir 2034 timer arbeidstid i året. 20 % av 2034 timer gir 406 timer til universitetsarbeid.
Hvis denne tiden skal benyttes likt mellom forskning og undervisning gir dette 203 timer til forskning
og 203 timer til undervisning.
En del av vedtaket fra fakultetsstyrets behandling i juni 2014 er at tiden til doktorgradsveiledning kun
skal godskrives forskning og ikke lenger undervisning.
For at Institutt for klinisk medisin skal ha tilstrekkelig med undervisningskapasitet er det nødvendig å
få presisert at undervisningstiden for professor II er 203 timer pr år, samt at doktorgradsveiledning
ikke lenger kan trekkes fra undervisningstiden. Denne beregningen gir imidlertid små endringer i
forhold til dagens praksis (som er 305 timer og med mulighet for 80 timer fratrekk for
doktorgradsveiledning) både for den enkelte ansatte og for de to institusjonene. Uten denne
presiseringen vil fakultetet være nødt til reforhandling av avtalen om arbeidstakere i kombinerte
stillinger, for å få dekket undervisningsbehovet.
Avtale om arbeidstakere i kombinerte stillinger gjelder mellom OUS og UiO. Tilsvarende avtaler er
ennå ikke på plass mellom UiO og Ahus, men målet er å få til dette. Fakultetet ønsker at tilsvarende
definisjon av arbeidstidsfordeling mellom forskning og undervisning skal gjelde for ansatte i
kombinerte stillinger der.
Når det gjelder professor II ved Institutt for medisinske basalfag og Institutt for helse og samfunn, er
disse stillingene ikke definert som kombinerte stillinger. For disse vil hovedregelen med en 50-50
mellom forskning og undervisning gjelde, eller etter inngåtte avtaler. Dette gjelder et svært lite antall
stillinger, da hovedvekten av professor II er ansatt på Institutt for klinisk medisin.
Veiledning av master- og prosjektoppgaver
På junimøtet ble det vedtatt følgende om veiledning av master- og prosjektoppgaver:
Ett studiepoeng gir en time veiledning;
Masteroppgave 60 studiepoeng – 60 timer
Masteroppgave 30 studiepoeng – 30 timer
Prosjektoppgave i medisin 20 studiepoeng – 20 timer
I vedtaket ble det ved en inkurie ikke tatt med at det maksimale antallet master- og
prosjektoppgaver er fem, som er foreslått i det opprinnelige notatet.
Forslag til vedtak
For undervisnings- og forskningsstillinger følges en normalfordeling på 50-50 mellom forskning og
undervisning over tid innenfor rammene ved den enkelte grunnenhet, og som hovedregel tilsvarende
for den enkelte vitenskapelig ansatt.
Undervisningstid for professor II ved Institutt for klinisk medisin er 203 timer i året.
Undervisningstid for professor II ved Institutt for helse og samfunn og Institutt for medisinske
basalfag er 50-50 mellom forskning og undervisning, eller etter inngåtte avtaler.
Ved veiledning av master- og prosjektoppgaver settes det et tak på fem studenter som gir uttelling i
undervisningsregnskapet.
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