
Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Tirsdag 29. november 2016 fra kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, 

Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

 
Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Haneef Awan (Akademikerne), Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet), Deborah Anfinsen 

(Parat), Gry Bruland Larsen (NTL), Svend Davanger (Akademikerne) 

 

Fra administrasjonen:  

Anita Robøle (møteleder), Mette Langballe, Linda Helgesen (sak 1), Nina Vøllestad (styresak 

52), Åse Frivold Sørheim (styresak 51), Astrid Holø (sekretær) 

 

Verneombud: 

Espen L. Andersen 

 

Sak 2 Gjennomgang av saker til fakultetsstyremøte 13. desember 2016 

Sakskart og styrepapirer 

 

Sak 50/16-O Regnskap pr. 31.10.2016 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapsrapporten. 

 

Sak 51/16-O Orientering om institusjonell satsning i St. Petersburg 

Åse Frivold Sørheim orienterte, presentasjon vedlagt.  

Orienteringen ble godt mottatt. Det var ingen spørsmål eller merknader. 

 

Sak 52/16-D Forslag til varig endring av studieplasser ved Institutt for 

helse og samfunn) 

Nina Vøllestad redegjorde for saken. Utgangspunktet er at masterstudiet i 

sykepleievitenskap over tid nå kun har hatt opptak på 15 av 40 studieplasser. 

Disse har midlertidig blitt fordelt til andre studieprogrammer, bl.a. program 

som mangler basisfinansiering. Det planlegges nå for en mer varig omfordeling 

av studieplasser. Se for øvrig informasjon i utsendte sakspapirer. 

 

Parat: 

Spurte om endringen vil ha påvirkning på bemanningen, administrativt og 

faglig personale. 

 

Det ble bekreftet at reduksjon i bemanning vil være en konsekvens, noe som 

også er nødvendig med tanke på reduksjon i basisfinansieringen. Eksempler på 

dette vil være bl.a. behov for færre opptak hvis antallet programmet reduseres, 

samt færre forelesninger som følge av sammenslåinger/felles undervisning på 

tvers av fag. Instituttet har imidlertid tid på seg, slik at f.eks. oppsigelser ikke 

vil være aktuelt. 

 

Akademikerne: 

Viste til at reduksjon i studietilbudet som følge av kostnadsreduksjon ved 

Københavns universitet har medført mye turbulens blant de ansatte, og spurte 

om hvordan konfliktnivå har vært ved Helsam som følge av dette arbeidet. Det 

ble også spurt om det er aktuelt å si opp ansatte. 

 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/12-13/sakskart-fakstyre-med-2016-12-13.html
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Det ble svart at konfliktnivået er lavt, og at man er overrasket over at det ikke 

har kommet flere spørsmål om konsekvenser av kostnadsreduksjonen. Det er 

ikke aktuelt å si opp medarbeidere, noe man har vært tydelig på. Så langt har 

man holdt igjen på noen utlysninger. Det kan også bli aktuelt at noen må 

undervise mer enn i dag. Det pågår gjennomgang av undervisningsregnskapet, 

med tanke på å få en mest mulig lik fordeling av undervisningsmengde. Det ble 

også sagt at det kan være aktuelt å redusere antallet studieplasser til det antall 

som faktisk er finansiert gjennom basis. 

 

Parat: 

Mente at mange ikke har fått med seg hva som skjer, og at det vil kunne 

kommer reaksjoner når konkrete forslag foreligger. Spurte om tidsplanen for 

arbeidsgruppene er realistiske. 

 

Det ble svart at tidsplanen for arbeidet anses realistisk, selv om spesielt 

arbeidsgruppe 1 har relativt omfattende arbeidsoppgaver. 

 

53/16-V Kriterier og saksgang for strategisk fordeling av stipendiater 

 

Parat: 

Spurte hva følgende punkter i saksdokumentet betyr: 

 understøtte omorganisering og omstilling, herunder gjøre det mer 

attraktivt for vitenskapelig sterke forskere å søke lederstillinger 

 utvikling av bedre utdanning 

 

Det var ingen fra administrasjonene som kunne utdype dette i møtet, men 

spørsmålet er brakt videre, og vi har fått følgende svar fra dekan: 

 

«Det som menes med dette er at hvis man har ambisjoner å rekruttere ledere 

med toppkompetanse fra utlandet, noe som for eksempel er aktuelt for leder av 

Avdeling for molekylærmedisin på IMB, så vil slike folk kreve "pakker" som 

inneholder stillinger. Vi har brakt i erfaring at det finnes meget sterke forskere 

med sterk lederkompetanse fra andre nordiske land, som vurderer å søke slike 

stillinger. 
 

Det samme gjelder professorater som har evne til å utvikle utdanning 

betydelig.» 

 

 
  


