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Helsams kommentarer til tentativ fordeling 2015 

Vi viser til fakultetets tentative fordeling av 26.6.2014, og legger her ved våre kommentarer. 

Helsam har to kommentarer til anvendelsen av fordelingsmodellen: 

 Det framstår urimelig å inkludere universitetslektorer i fradraget av eksterne årsverk når 

disse utelukkende brukes til praksisundervisning. Praksisundervisningen er særskilt 

finansiert og undervisningstiden de eksterne universitetslektorene gir er derfor ikke en del 

av undervisningstimene som brukes for å beregne finansieringen av årsverk ved 

grunnenhetene. Siden verken Klinmed eller IMB har noe volum1 av eksternfinansierte 

universitetslektorer kan denne skjevheten enkelt rettes opp ved å ta universitetslektorer ut 

fra beregningen av eksterne årsverk.  

 Det ser ut til at det brukt ulik årsverkssats i beregningen av studieadministrative årsverk 

mellom IMB og Helsam under beregningen av særskilte kostnader i forskningsbasert 

utdanning. Vi antar at det skyldes en inkurie, og at hensikten var å bruke ny oppjustert 

årsverkssats som ser ut til å være lagt til grunn for IMB.  

Vi slutter oss til de foreslåtte nye tiltakene omstilling-IMB, arealer i Søsterhjemmet og 

implementeringsmidler til Oslo2014. Vi etterlyser mer informasjon om forslaget om opprettelsen 

av et Senter for helseutdanning, da vi ikke kan se at denne saken har vært oppe til diskusjon i 

lederforum tidligere.  

Helsam har ett innspill til en satsning som vi ber fakultetet om å ta inn i fordelingen fra 2015. Det 

gjelder administrativ støtte til masterprogrammet EU-HEM. Fram til nå har dette programmet 

vært avholdt som et dobbeltgradsprogram hvor hver institusjon gjør sitt opptak, og hvor 

studentene går ut av programmet med vitnemål fra to eller fler institusjoner. Etter formelle 

avklaringer hos våre samarbeidspartnere er det nå klart at vi fra opptaket i 2015 tilbyr et 

fellesgradsprogram med ett opptak og ett felles vitnemål. I tråd med UiOs studiekvalitetsrapport og 

strategiske plan har vi tatt initiativet til at UiO skal være koordinator for fellesgraden. Det er første 

gang et fellesgradsprogram koordineres fra UiO. I det nåværende forslaget til finansiering av 
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programmet er det lagt inn et halvt studieadministrativt årsverk. For å kunne håndtere oppgavene 

knyttet til koordinering av fellesgraden vil vi være avhengig av å bruke ett årsverk. De viktigste 

ekstra oppgavene som knyttes til koordineringen er opptak av studenter, veiledning ift 

spesialiseringsretning, produksjon av fellesvitnemål, koordinering av veiledning og sensur av 

masteroppgaver og sekretærfunksjon for Consortium Board.   

 

 

Med hilsen 

 

Jeanette H. Magnus      Knut Tore Stokke 

instituttleder       administrasjonssjef 
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IMBs tilbakemelding på tentativ fordeling 2015 

Vi viser til tentativ fordeling per 26. juni 2014. Institutt for medisinske basalfag har følgende 

kommentarer til fordelingen. 

Økning i basisfinansiering 

Instituttet registrerer med glede en større økning i basisfinansiering enn tidligere år, og er tilfreds 

med økningen i årsverkssatsen for undervisning med 3 %, som vi har anmodet om tidligere. Vi ser 

det også som positivt at årsverkssats for rekrutteringsstillinger økes.  

Omstillingsmidler 

Instituttet takker for dette viktige bidraget til omstilling til ny lederstruktur.  

Oslo2014 

Instituttet ser det som positiv og nødvendig at fakultetet setter av midler til å dekke dokumentert 

dobbeltbelastning i forbindelse med implementering av Oslo2014. 

Strategiske tiltak 

Instituttet ser positivt på de strategiske tiltakene, men vil gjerne ha ytterligere gjennomganger i 

lederforum for oppklaring av hvorledes satsingene vil påvirke instituttenes situasjon og hvorledes 

vi kan medvirke. Vi imøteser spesielt en grundig gjennomgang av Senter for helseutdanning, som 

vil utgjøre ca. 15 mill. i en femårsperiode. Vi antar at våre nye utdanningsledere vil måtte trekkes 

inn i dette og vil gjerne bidra til å sikre mulighetene for koordinering og synergier mellom miljøer.   
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Med hilsen 

 

Jan G. Bjålie 

Instituttleder 

Eva Helene Mjelde 

Administrasjonssjef 
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