
 

Tirsdag 2.12.2014 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 

2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

 

Til stede: 

Vigdis Bjerkeli (FF), Belinda Eikås Skjøstad (FF), Deborah Arnfinsen (Parat), Christer Wiik 

Aram (Akad), Haneef Awan (Akad), Espen Lyng Andersen, Knut Tore Stokke (sak 2), 

Kristen Heggen, Mette Langballe, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Astrid Holø (referent) 

 

Sak 1 Saker til fakultetsstyrets møte 16. desember 2014 
 

Styresak 59/14 Etablering av Senter for helseutdanning 

Studiedekan Kristin Heggen redegjorde.  

 

Akademikerne spurte om det vil bli knyttet faste administrative stillinger til 

senteret. Det ble svart at i første omgang vil nåværende administrativt tilsatte 

bli knyttet til senteret på prosjektbasis. På sikt kan det være ønskelig med faste 

stillinger. 

 

Forskerforbundet (FF) spurte hvem som skal styre hvilke administrative 

ressurser som til enhver tid skal knyttes til senteret på prosjektbasis. Det ble 

svart at man fra senterets side vil henvende seg til fakultetsledelsen vedr behov 

for dette, og fastansatte vil eventuelt trekkes inn i de enkelte prosjektene ved 

behov. 

 

Parat spurte om hvordan grenseoppgangen og ansvarsområder i forhold til 

programledere og programråd vil være. Det ble svart at det er programmene 

selv som skal fremme ønsker om utredninger eller evalueringer. 

 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler spurte om det er tenkt erstatning for professor i 

medisinske pedagogikk som har sluttet. Det ble svart at man avventer dette 

inntil videre, da det er behov for en spesiell kombinasjon av kompetanse (IT, 

pedagogikk, medisin) som man ved gjennomgang av nettverk tror er vanskelig 

å finne. På sikt er det ønskelig å finne en person med relevant kompetanse.  

 

På spørsmål ble det opplyst at man tar sikte på oppstart fra 1.1.2015. Senteret 

får ingen faste lokaler, men vil operere med basis i ulike miljøer på fakultetet 

tilpasset de enkelte prosjektene. 

 

Styresak 60/14 – Tilleggsbevilgning til Senter for immunregulering 

Mette Langballe redegjorde for saken. 

 

FF spurte om de to aktuelle sentrene som er omtalt i saken samarbeider. Det ble 

svart at så ikke er tilfelle. Sentrene arbeider innen forskjellige forskningsfelt. 

 

For øvrig ingen kommentarer eller spørsmål til saken. 

 

Styresak 61/14 – Årsplan 2015-2017 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde for prosess omkring årsplan. Neste steg 

vil være at seksjonene utarbeider handlingsplaner for gjennomføring av de 

forskjellige tiltakene. 



 

 

På spørsmål fra Parat redegjorde Mette Langballe for hvordan noen av 

tabellene skulle forstås, bl.a. knyttet til studiepoeng og studentutveksling. 

 

For øvrig ingen kommentarer eller spørsmål til saken. 

 

Styresak 62/14 – Regnskap 

Espen Lyng Andersen redegjorde for regnskap pr. 30.9.2014. 

 

Det var ingen spørsmål eller merknader til regnskapet. 

 

Styresak 63/14 - Forslag til eksterne styremedlemmer 2015-2018 

 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer, utover at det ble bemerket at det ser 

ut til å være spennende nye kandidater. 

 

Styresak 64/14 - Rekrutteringsform for ledere og type styringsorgan ved 

fakultetet 

 

Akademikerne, FF og Parat var omforent om følgende: 

 Tjenestemannsorganisasjonene mener saken bør utsettes pga manglende 

involvering og drøftinger.  

 Det er ønskelig med en tydeligere konsekvensanalyse med tanke på 

betydning for fakultetet. 

 Det pågår en prosess initiert av universitetsstyret omkring samme tema, og 

det er ingen grunn til at fakultetet skal forhaste seg med denne saken. 

Fakultetets behandling av saken bør følge universitetsstyrets tidsskjema og 

saksgang. Man støtter innspill fra instituttene om at det bør brukes mer tid 

på saken. 

 

Styresak 65/14 Arbeidstid for professor II 

Mette Langballe redegjorde for saken. 

 

Det var ingen spørsmål eller merknader til saken. 

 

Styresak 68/14 Orientering om lesesalsplasser ved Medisinsk bibliotek 

 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler orienterte. Etter en kampanje blant studentene som 

ønsket at 12. semesterstudentene skal ha egen lesesal tilknyttet biblioteket, 

innkalte fakultetsledelsen de kulltillitsvalgte til møte. Saken løses nå ved at en 

PC-stue tilknyttet Ferdighetssenteret blir omgjort til lesesal for 

sistesemsterstudenter. Øvrige studenter oppfordres til å bruke lesesalsplasser 

ved Domus Medica, og det er tatt initiativ til at disse skal pusses opp. 

 

Det ble bemerket fra FF at dette synes å være en god løsning. 

 

Styresak 69/14 HMS-saker 

Det har vært gjennomført ARK-undersøkelser ved Klinmed og Helsam. Man vil 

komme tilbake med nærmere orientering om dette. 

 



 

Styresak 70/14 Orientering om Oslo2014 

Innføring av ny studieplan går etter planen. Eksamen på modul 1 er 

gjennomført med gode resultater. 

 

Styresak 71/14 Resultater fra fakultetets prosjekt Internt handlingsrom 

(IHR) 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde. Hun trakk spesielt student-app utviklet 

ved Medfak til erstatning for oppmøtehefter som et svært vellykket 

effektiviseringstiltak. 

 

Parat spurte om sentralt IHR er avsluttet. Det ble svart at det fremdeles pågår 

arbeid med nærhetsmodellen. Akademikerne supplerte med at det pågår arbeid 

med tanke på 5-6 av målene i IHR. 

 

Styresak 72/14 – Resultater av valg til fakultetsstyret 

 

Akademikerne bemerket at valgdeltakelsen ikke var dårlig, noe som tyder på 

at universitetsdemokratiet fungerer.  

 

Parat mente det var skuffende lav valgdeltakelse blant administrativt tilsatte og 

lurte på om det kunne ha sammenheng med at de kun har en representant til 

styret. 

 

Mette Langballe som er i valgstyret og har arbeidet med valg i mange år, mente 

deltakelsen ikke var spesielt lav i denne gruppen, og at valgdeltakelsen 

erfaringsmessig varierer noe, bl.a. avhengig av saker/aktiviteter som til enhver 

tid pågår ved fakultetet. 

 

 

 

Det var ingen spørsmål eller merknader til øvrige saker til fakultetsstyret. 

 

 


