
 

Møtet fant sted tirsdag 1.12.2015 fra kl. 9. 

Til stede: 

Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinsen (Parat), Haneef Awan (Akad), Gry Larsen (NTL), Svend 

Davanger (Akademikerne), Espen Lyng Andersen (VO) 

 

Greta Holm (HF), Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Halvor Fahle, Mette Langballe, Bjørn Hol, Liv B. 

Finess, Elisabeth Olsen, Astrid Holø (referent) 

 

FAKULTETSSTYRESAKER: 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/12-15/sakskart-fakstyre-med-

2015-12-15.html 

  
Saker til fakultetsstyrets møte 15. desember 2015: 

 Styresak 58/15 Årsplan 2016-2018 

Mette Langballe redegjorde for årsplanen.  

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Styresak 59/15 Handlingsplan for kjønnsbalanse 2016-2018 

Mette Langballe redegjorde for handlingsplanen.  

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Styresak 61/15 Regnskapsrapport pr 30.10.2015  

Halvor Fahle redegjorde for regnskapet. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Styresak 62/15 Orientering om FornyMed2016  

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde. 

 

NTL spurte om man antok det ville bli aktuelt med mange kallelser.  

 

Det ble svart at det trolig vil være få, da de fleste som får midler vil være tilsatt. 

Imidlertid vil en person som oppnår ERC Consolidator Grant oppfylle vilkår for 

tilsetting uten kunngjøring. 

 

Ingen øvrige spørsmål eller merknader til saken. 

 

Styresak 63/15 Orientering om e-læring i HMS for studenter 

Liv B. Finess redegjorde og viste deler av e-læringsprogrammet, som ligger på denne 

lenken: https://ehms.uio.no/#/1/no  

Dette er et samarbeid mellom MN, OD og MED. MED vil i løpet av vår 2016 

bestemme hvordan programmet skal legges opp her, bl.a. om noen moduler skal være 

obligatoriske. Opplæringen er tilgjengelig fra alle plattformer, også mobil. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Styresak 64/15 Fremtidens OUS - idefase 

Bjørn Hol orienterte og svarte på spørsmål underveis i presentasjonen. Det ble bl.a. 

spurt om de ansatte var representert i styringsgruppen, noe som ble bekreftet. 

 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/12-15/sakskart-fakstyre-med-2015-12-15.html
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Det var ingen merknader til saken. 

 

Styresak 65/15 HMS-saker 

Elisabeth Olsen informerte om følgende saker: 

 Som følge av ny beredskapsplan for UiO arbeides det med ny lokal beredskapsplan 

 Det skal gjennomføres ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyse). For 

laboratoriemiljøer vil dette bli gjennomført av firma, mens man for 

kontorarbeidsplasser tar sikte på å utarbeide og gjennomføre dette selv. 

 Det skal avholdes skrivebordsøvelse for beredskapsgruppen. 

 Elisabeth Olsen er fakultetets beredskapskoordinator 

 2016 vil være lærings- og arbeidsmiljøår ved UiO 

 Flytting av fakultetets forskningsadministrasjon til 3. etasje vil foregå i løpet av 

januar 2016. 

 

 

 

 

 


