
 

Tirsdag 26.4.2016 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 

2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

Fra administrasjonen:  

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Linda Helgesen, Astrid Holø, Reidar Rognlien, Bjørn Hol 

 

Verneombud: 

Espen L. Andersen 

 

Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Marianne M. Østby – NTL, Haneef Awan – Akademikerne, Torill Rolfsen – 

Forskerforbundet, Vigdis Bjerkeli – Forskerforbundet, Deborah Arnfinsen - Parat 

 

 

Sak 2 Gjennomgang av fakultetsstyresaker 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/05-10/sakskart-

fakstyre-med-2016-15-10.html  

 

15/16-Ny budsjettfordelingsmodell – ble gjennomgått i IDF-møte i februar. 

 

16/16-Regnskap pr mars 2016 

Reidar Rognlien gjennomgikk rapporten. Ingen kommentarer 

 

17/16-Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap 

Når dette programmet fases ut, dersom det blir vedtatt i fakultetsstyret og 

universitetsstyret, er det ikke fordi kvaliteten er dårlig. Programmet startet i 1985 

som et hovedfag, senere endret til mastergrad. Per i dag er det 56 tilsvarende 

studier som sykepleiere kan ta, ved starten var det ett i Oslo og ett i Bergen. De 

siste årene er det vært lav rekruttering og få kandidater. Programmet svarer seg 

ikke økonomisk. HiOA vil også legge ned et tilsvarende program. Nedleggelsen 

vil frigjøre 20 studieplasser. 

 

Når det gjelder masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie avventes det, 

fordi det ikke er et slikt tilbud mange andre steder. Her håper man på vekst, og 

vil jobbe aktivt med det. 

 

Parat:  

Hva skjer med personalet og studieplassene? 

 

Det ble svart at når det gjelder studiekonsulentene skjer det ingenting. Når det 

gjelder vitenskapelig ansatte er det flere som vil gå av med pensjon framover. 

Det er uansett mer enn nok oppgaver til de ansatte som er igjen. Det er ikke 

bestemt hvordan studieplassene skal brukes. 

 

Forskerforbundet:  

Vil dette ha konsekvenser for studentene som er underveis i studieløpet? 

 

Det ble svart at alle som er tatt opp vil få tilbud om å gjennomføre hele studiet. 

 

Det var møte i avdelingen i går, og de ansatte ga uttrykk for at de er hørt og 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/05-10/sakskart-fakstyre-med-2016-15-10.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/05-10/sakskart-fakstyre-med-2016-15-10.html


 

ivaretatt. Det har vært en rask men ryddig prosess. 

 

18/16-Oppfølging av styreevaluering – ble gjennomgått i IDF-møte i februar 

 

19/16-Orientering om kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning 

Katrine Ore orienterte.  

Mellom 3 og 5 tusen personer skal ha opplæring i dette. I tillegg til ansatte er det 

blant annet deltakere i forskningsgrupper som ikke er ansatt ved fakultetet, samt 

eksterne veiledere. Fra august starter opplæring av andre enn ledere, og målet er 

at alle skal være kurset innen utløpet av året.  

 

Parat  

spurte om IKT-verktøyet for å holde en løpende oversikt over medisinske og 

helsefaglige forskningsprosjekter er under utvikling, og når det skal 

implementeres, siden enhetene pr i dag opererer med en del ulike ad hoc 

løsninger. 

 

Det ble svart at USIT utvikler en nettskjemaløsning som skal brukes av 

forskningsprosjektlederne og driftes av forskningsadministrasjonen, Systemet 

skal være operativt fra januar 2017. 

 

20/16-Oppnevning av nye medlemmer til Utvalget for legers videre- og 

etterutdanning (ULVE) og endring av mandat 

Ingen kommentarer 

 

 

21/16-Oppnevning av valgstyre og valgkomite ved Institutt for medisinske 

basalfag 

Ingen kommentarer 

 

Når det gjelder sak 22/16-Orientering om personalsak kan det ikke informeres 

om saken i IDF-møte fordi saken er unntatt offentlighet på grunn av sakens 

innhold. 

 

 


