
          SAK 49 

Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 1. 

november 2016 (til godkjenning i møte 13.12.2016)  

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16.30, på møterom Hippokrates, 2. etasje 

Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3. 

Til stede: 

Frode Vartdal (styreleder, dekan) 

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale) 

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale) 

Truls E. Bjerklund Johansen (representant for midlertidig vitenskapelig personale) 

Egil Bodd (ekstern representant) 

Tove Strand (ekstern representant) 

Oda Lockert (studentrepresentant) 

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant) 

Forfall: 

Hilde Nebb (prodekan for forskning) 

Britt Nakstad (representant for midlertidig vitenskapelig personale) 

Til stede fra fakultetsledelsen: 

Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Til stede fra administrasjonen: 

Mette Langballe, Reidar Rognlien 

Referent: 



Astrid Holø 

Godkjenninger 

42/16 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

42/16 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

43/16 Godkjenning av protokoll fra 27.9.2016 

 Protokoll fra 27.9.2016 

 Referat fra informasjonsmøte med 

tjenestemannsorganisasjonene 19.10.2016 (pdf) 

Protokoll fra styremøte 27.9.2016 ble godkjent. 

Sakstyper 

V=vedtakssak 

D=diskusjonssak 

O=orienteringssak 

Dekanens orientering 

 Unn-Hilde Grasmo-Wendler er nå fast tilsatt som fakultetsdirektør. 

 Det er tre aktuelle kandidater til stilling ved fakultetet som resultat av 

Akademisk dugnad for flyktninger. 

 Nettverksmøte i for bindelse med samarbeidet med St. Petersburg pågår 

nå her i Oslo. Samarbeidet har hatt en svært positiv utvikling, og pågår 

innenfor mange fagområder. 

 Det er også en fin utvikling i samarbeidet med Etiopia og Sør-Afrika, mens 

samarbeidet med Kina ikke er fullt så aktivt. 

 Det pågår arbeid med omorganisering av Helsam. 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/09-27/protokoll-fakstyre-med-2016-09-27.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/11-01/dokumenter/sak-43-referat-idf-19-10-16-styresaker.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/11-01/dokumenter/sak-43-referat-idf-19-10-16-styresaker.pdf


 Det er en gledelig nyhet at fakultetet har kunnet kjøpe inn mange flere 

ultralydapparater til bruk i undervisningen som opprinnelig planlagt, pga 

gode rabatter fra leverandør. 

 Fakultetet har inngått avtale med Helsedirektoratet vedrørende 

gjennomføring av fagprøve for leger utdannet utenfor EØS og Sveits. 

 Helseinnovatørskolen er nå etablert i samarbeid med NTNU og Karolinska 

Institutet. Det er søknadsfrist 12. desember og første kursmodul finner 

sted i februar 2017. 

 Studiedekan Kristin Heggen orienterte om at helseminister Bent Høie 

hadde reklamert positivt for vårt studium i avansert geriatrisk sykepleie i 

forbindelse med dagens åpning av Helsekonferansen 2016. 

Saker 

44/16-O Regnskap pr. 30.9.2016 

Ved økonomisjef Reidar Rognlien 

 regnskapsrapport pr. 30.9.2016 (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 30.9.2016 til orientering. 

45/16-O Virksomhetsrapport 2. tertial 2016 

Ved seniorrådgiver Mette Langballe 

 saksnotat (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 2. tertial 2016 til orientering. 

46/16-O Orientering om Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS) 

Ved studiedekanene Kristin Heggen og Ingrid Os 

 presentasjon (pdf) 

Vedlagte saker til informasjon 

http://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-innovation/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/11-01/dokumenter/sak-44-regnskap-pr-september-2016.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/11-01/dokumenter/sak-45-virksomhetsrapportering-2-tertial-2016-a.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/11-01/dokumenter/sak-46-hus-presentasjon-styret.2016.pdf


a) Disputaser ved Det medisinske fakultet 

 Disputaser 

Eventuelt 

Egil Bodd spurte hvordan fakultetet stiller seg til ratinger, og om det er satt noen mål 

for dette. Styret samlet seg om å be administrasjonen utarbeide et problemnotat om 

temaet som legges fram for styret. 

 

http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/


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


Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

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.» 
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           SAK 50 
Fakultetsnotat  
Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel: Regnskap pr oktober 2016  
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: Reidar Rognlien 
Møtedato: 13. desember 2016 
 
REGNSKAP pr oktober 2016 
Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. oktober 2016. Rapporten vil være en felles rapport for hele 
fakultetet.   
MED hadde pr 31. oktober 2016 en samlet inntekt på -966 952. Inntekten fordeler seg med -638 053 
(66 %) på basis og med og -328 899 (34 %) fra eksternfinansiert virksomhet. 
 
 

Tabell 1  HiÅ 
Budsjett 

HiÅ 
Regnskap 

HiÅ 
Avvik 

HiF 
Regnskap 

Års-
budsjett 

 

Inntekter -925 448 -966 952 41 504 -851 647 -1 186 349 

Personalkostnader 713 881 695 923 17 938 623 527 882 619 

Driftskostnader 267 702 246 279 21 423 205 143 339 878 

Investeringer 15 871 35 934 -20 063 41 707 24 279 

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 

72 006 11204 60 802 18 730 60 426 

Nettobidrag fra eksternfinansierte 
prosjekter 

569 292 277 396 -3 495 

Årsresultat 72 575 11 496 61 078 19 126 56 931 

Overført fra i fjor -336 223 -336 223 0 -289 557 -336 223 

Akkumulert resultat -263 649 -325 437 62 788 -270 431 -279 292 

 
 
 
 
 
Basisfinansiert virksomhet  
 
Tabell 2 viser avviket mellom budsjett og regnskap. Inntekter er 42,6 mill høyere enn budsjettert. 
Som tidligere nevnt har IMB fått midler til utstyr tilsvarende 10 mill, Det resterende avviket er stort 
sett jevnt fordelt på enhetene. 
Driftskostnader er på 154 mill. kroner. Dette er 3 mill. under budsjett noe som anses som meget bra. 
Totale personalkostnader er på 491 millioner kroner. Dette er 13 millioner kroner under budsjett og 
gir et avvik på 2,6 % fra budsjett. Hovedårsaken til avviket er som tidligere, at lønnsoppgjøret ikke er 
ferdig og forsinkelser i ansettelser. Fakultetet har med utgangspunkt i sist styremøte startet en 
prosess hvor en legger vekt på disponering av utsatt aktivitet hvor en kan disponere ledige midler. 
Det vil li utarbeidet rutiner slik at enhetene har et felles utgangspunkt å forholde seg til når utsatt 
aktivitet oppstår. Fakultetet har fått offentlige refusjoner for 16,4 millioner hittil i 2016. Dette er 3 
mill. over budsjett. Avvik egenandel og frikjøp er som tidligere nevnt nesten null, det viser god 
oppfølging mot EFV. Overhead er økt med 1,5 mill. i forhold til budsjett. Dette tyder på økt aktivitet 
på prosjektene i forhold til budsjett. 
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Tabell 2 
 

HiÅ 
Budsjett 

HiÅ 
Regnskap 

HiÅ Avvik HiF 
Regnskap 

Års-budsjett 

Inntekter -595 394 -638 053 42 659 -579 098 -734 860 

Inntekt fra bevilgninger -565 137 -601 673 36 536 -556 579 -689 969 

Eksterne inntekter og bidrag -17 780 -22 268 4 488 -12 638 -27 586 

Salgs- og leieinntekter -12 477 -14 112 1 635 -9 881 -17 306 

Personalkostnader 504 528 491 670 12 858 445 521 623 283 

Fast lønn 347 854 338 468 9 386 306 136 428 676 

Timelønn og honorarer 16 780 15 224 1 556 15 457 21 548 

Overtid 0 1 005 -1 005 1 055 0 

Feriepenger, AGA og pensjon 152 341 150 176 2 165 136 213 187 941 

Offentlige refusjoner -13 285 -16 375 3 091 -15 876 -16 017 

Andre personalkostnader 837 3 173 -2 335 2 536 1 135 

Driftskostnader 157 791 154 556 3 235 118 070 197 757 

Kjøp av tjenester 3 038 13 663 -10 625 9 595 4 388 

Kurs, konferanser og reiser 15 538 19 275 -3 738 18 419 22 855 

Internhusleie 66 741 64 820 1 921 62 797 80 089 

Andre driftskostnader 72 474 56 798 15 676 27 260 90 424 

Investeringer 14 621 29 837 -15 217 33 011 22 779 

Investeringer 14 621 29 837 -15 217 33 011 22 779 

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 

81 546 38 011 43 535 17 505 108 957 

Nettobidrag fra eksternfinansierte 
prosjekter 

-56 694 -55 330 -1 364 -51 751 -78 609 

Egenandel 53 653 60 857 -7 204 45 463 63 879 

Frikjøp -22 248 -28 854 6 606 -22 882 -31 208 

Overhead -87 743 -86 225 -1 518 -72 160 -110 530 

Leiested -356 -1 109 752 -2 172 -750 

Prosjektavslutning 151 -315 466 2 874 151 

Prosjektavslutning Bidrag 151 -300 451 3 113 151 

Prosjektavslutning Oppdrag  0 -15 15 -239 0 

Nettobidrag og prosjektavslutning -56 543 -55 645 -898 -48 877 -78 459 

Årsresultat 25 003 -17 634 42 637 -31 372 30 499 

Overført fra i fjor -93 430 -95 140 1 710 -37 824 -93 430 

Akkumulert resultat -68 427 -112 774 44 347 -69 196 -62 931 

 
 
 
Enheter 
Tabell 3 viser isolert og akkumulert resultat for hver enhet. BIOS og NCMM er nå slått sammen. Det er ingen 
vesentlige endringer fra tidligere rapporter. Fakultetet vil ha som mål at akkumulert resultat skal ligge på maks 5 
% av tildeling. Det jobbes med langtidsprognoser som vil være ferdige 1. desember. Resultatet av disse vil bli lagt 
fram på styremøte. 
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Tabell 3 
Fakultets-
sekretariat 

IMB Helsam Klinmed  
BIOS / 
NCMM 

Sum fak 

Sum overført fra i fjor -23 648 2 475 -5 130 -52 874 -15 963 -95 140 

Isolert resultat basis             

Resultat før nettobidrag             

Inntekter -130 801 -151 540 -82 778 -214 703 -58 230 -638 052 

Investeringer 5 274 4 347 3 601 11 841 4 773 29 836 

Personalkostnader 61 448 121 071 86 008 193 550 29 593 491 670 

Driftskostnader 81 819 21 779 8 553 23 172 19 233 154 556 

Sum resultat før 
nettobidrag 

17 740 -4 343 15 384 13 860 -4 631 38 010 

Nettobidrag fra 
prosjekter 

            

Egenandel 518 28 371 10 549 16 389 5 031 60 858 

Overhead -631 -31 092 -22 904 -25 147 -4 642 -84 416 

Frikjøp 0 -10 249 -10 835 -7 199 -2379 -30 662 

Leiested 0 -1109 0 0 0 -1 109 

Sum nettobidrag fra 
prosjekter 

-113 -14 079 -23 190 -15 957 -1 990 -55 329 

Prosjektavslutninger             

Avsluttede 
bidragsprosjekter 

-74 -38 878 -1 735 670 -299 

Avsluttede 
oppdragsprosjekter 

0 10 -8 -17 0 -15 

Sum 
prosjektavslutninger 

-74 -28 870 -1 752 670 -314 

Sum isolert resultat 17 553 -18 450 -6 936 -3 849 -5 951 -17 633 

Akkumulert resultat 
basis 

-6 095 -15 975 -12 066 -56 723 -21 914 -112 773 

 
 
 
 

Eksternt finansiert virksomhet  
Fakultetet har ved utgangen av oktober 673 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en 
nedgang på 6 fra årsskiftet. Det er opprettet 140 nye prosjekter hittil i år. Disse har en samlet 
totalramme på 660 millioner kroner. Det er avsluttet 140 prosjekter. Disse prosjektene hadde en 
samlet totalramme på 453 millioner. kroner. Fakultetet har nå 34 EU-prosjekter og 158 prosjekter 
finansiert av NFR. 
Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 3 599 millioner kroner. Alt er knyttet til fremtidig 
aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. 
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Tabell 4 viser en samlet regnskapsoversikt over alle eksternfiansierte prosjekter pr 31.10.2016 Et 
akkumulert resultat viser et underforbruk på 18 mill. Dette er i henhold til tidligere rapporter. 
 
 

Tabell 4 
HiÅ 

Budsjett 
HiÅ 

Regnskap 
HiÅ Avvik 

HiF 
Regnskap 

Årsbudsjett 

Inntekter -330 054 -328 899 -1 155 -272 549 -451 489 

Inntekt fra bevilgninger -3 313 0 -3 313 1 492 -3 370 

Eksterne inntekter og bidrag -319 146 -325 037 5 891 -261 840 -437 171 

Salgs- og leieinntekter -7 595 -3 862 -3 733 -12 201 -10 948 

Personalkostnader 209 353 204 273 5 080 178 005 259 336 

Fast lønn 143 220 143 344 -124 124 533 178 777 

Timelønn og honorarer 4 027 3 134 894 2 583 4 212 

Overtid 0 258 -258 129 0 

Feriepenger, AGA og pensjon 61 725 61 573 152 52 731 76 871 

Offentlige refusjoner -1 958 -9 627 7 668 -7 443 -3 174 

Andre personalkostnader 2 340 5 592 -3 252 5 472 2 650 

Driftskostnader 109 911 91 723 18 188 87 072 142 121 

Kjøp av tjenester 23 881 26 324 -2 443 30 771 30 982 

Kurs, konferanser og reiser 20 706 19 974 731 18 165 30 027 

Andre driftskostnader 65 324 45 425 19 900 38 136 81 113 

Investeringer 1 250 6 097 -4 847 8 696 1 500 

Investeringer 1 250 6 097 -4 847 8 696 1 500 

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 

-9 540 -26 807 17 266 1 226 -48 531 

Egenandel -56 856 -60 857 4 002 -45 463 -65 082 

Frikjøp 22 117 28 895 -6 779 23 189 31 135 

Overhead 90 753 86 521 4 232 72 456 108 561 

Leiested 1 249 1 063 186 1 964 500 

Prosjektavslutning -151 315 -466 -2 874 -151 

Prosjektavslutning Bidrag -151 315 -466 -2 874 -151 

Nettobidrag og prosjektavslutning 57 112 55 937 1 175 49 273 74 964 

Årsresultat 47 572 29 130 18 442 50 499 26 432 

Overført fra i fjor -242 793 -242 793 0 -251 733 -242 793 

Akkumulert resultat -195 221 -213 663 18 442 -201 234 -216 361 
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Enheter 
 
Tabell 5 viser resultat pr enhet. Tabellen viser at Klinmed har et volum på ca. 46 % i forhold til totalen 
på fakultetet. På de andre enhetene er fordelingen som følger: IMB 26 %, Helsa 22 %, BIOS/NCMM 6 
% og fakultetssekretariatet 1 %. Som tidligere nevnt er BIOS og NCMM slått sammen i en kolonne. 
Det er noe avvik fra forrige periode. Hovedårsaken til dette er varierende innbetalinger fra 
finansiører 
 

 Tabell 5 Med fak sek IMB Helsam Klinmed Bio/NCMM Total 

Årsresultat uten 
nettobidrag og 
prosjektavslutning 

-3 515 -84 533 -72 121 -150 366 -18 362 -328 897 

Personalkostnader 4 815 42 957 49 636 96 207 10 376 203 991 

Driftskostnader 484 25 449 13 357 46 995 5 485 91 770 

Investeringer 0 1 504 49 4 448 329 6 330 

Årsresultat uten 
nettobidrag og 
prosjektavslutning 

1 782 -14 623 -9 079 -2 716 -2 172 -26 808 

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte 
prosjekter 

110 14 105 23 312 16 193 1 899 55 619 

Prosjektavslutning 74 28 -870 1 752 -670 314 

Årsresultat 1 966 -490 13 363 15 229 -943 29 125 

Overført fra i fjor -2 996 -56 229 -30 832 -117 158 -35 579 -242 794 

Akkumulert resultat -1 030 -56 719 -17 469 -101 929 -36 522 -213 669 
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FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Instituttleder Nina Vøllestad 

Sakstype (O/D/V): D 

Møtedato: 13.desember 2016 

Sakstittel: Varig endring av mastergradsporteføljen ved Institutt for helse og samfunn 

 

Fakultetsstyret behandlet på møte 10.mai 2016 nedlegging av studieprogrammet i 

sykepleievitenskap og vedtok følgende: 

Fakultetsstyret ber om at fakultetsledelsen sammen med ledelsen ved Institutt for helse og 
samfunn og involverte fagmiljøer utarbeider et forslag til skisse til styrets møte i juni, som 
viser hvordan studieplasser i sykepleie kan omdisponeres til andre studieprogram, inkludert 
Avansert geriatrisk sykepleie. 

På fakultetsstyret møte 21.juni 2016 ble saken fremmet på nytt og det ble lagt frem en skisse til 

midlertidig omdisponering av studieplasser i sykepleievitenskap som skulle gjelde for opptak i 

studieåret 2017/2018. Fakultetsstyret fattet følgende vedtak: 

Styret slutter seg til det opplegg som er beskrevet for midlertidig og varig endring av 
mastergradsporteføljen 

Forslag til opptaksrammer som ble meldt inn til UiO innen fristen 1.oktober var som følgende: 

 

Studieprogram Forslag til opptaksrammer
Profesjon

Medisin 110 høst og 110 vår

Bachelor

Helseledelse og helseøkonomi 40

2-årig master

Avansert geriatrisk sykepleie 20

European Master in Health Economics 

and Health Management 15 (SFM-opptak1/non EU:10)

Health Economics, Policy and 

Management 35 (SFM-opptak:8)

Helseadministrasjon 30

Interdisiplinær helseforskning 38

International Community Health 27 (SFM/kvote-opptak2:20)

Sykepleievitenskap (kun heltid) 15

5-årig master

Klinisk ernæring 35  
 

1) SFM-opptak – Opptak av selvfinansierende internasjonale studenter til mastergrad 

2) Kvoteordningen er et stipendprogram for studenter fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia til Master 

og PhD-studier i Norge 

astrhol
Typewritten Text
SAK 52



Disse opptaksrammene innebærer at 25 studieplasser i studieprogrammet i sykepleievitenskap er 

omdisponert til Avansert geriatrisk sykepleie (+5), Health Economics, Policy and Management (+5), 

Interdisiplinær helseforskning (+8) og International Community Health (+7). 

 

Det ble vedtatt at en plan for varig omdisponering av studieplassene i sykepleievitenskap skulle 

legges frem for fakultetsstyret i desember 2016, slik at planen kan vedtas på fakultetsstyremøtet i 

mars 2017 og meldes inn til UiO med frist 1.april.  

 

Etter vedtaket i juni har saken vært diskutert i instituttets avdelingsledermøte 23. august og på 

seminar 29.-30. september. I disse diskusjonene er det blitt klart at instituttet har et potensial for 

effektivitet, synergi og kvalitetsutvikling ved å se på tvers av programmene og mulig samle i felles 

emner eller i større program, altså få til noe mer enn bare overføring av studieplasser. Et arbeid som 

omfatter mer enn kun plassering av studieplasser, vil måtte kreve mer tid enn det løpet som er 

skissert i forhold til å få et vedtak i fakultetet og ved UiO i løpet av våren 2017. Istedenfor er det lagt 

opp til at instituttet bruker vårsemesteret til å arbeide frem den fremtidige programstrukturen, samt 

kostnadsreduksjonen ny portefølje vil innebære.   

Instituttet har tre grupper av mastergradsprogrammer med noe ulike mål og inngangskompetanse, 

men dette utelukker ikke at det kan være verdifullt å ha mer interaksjon. Det er enighet på instituttet 

om å søke å arbeide frem bedre interaksjon mellom programmene, med følgende hovedhensikter: 

 Faglig styrking, herunder å sikre at våre utdanninger møter samfunnets behov i fremtiden. 

Dette innbefatter rektors vektlegging av at vår omlegging skal sørge for å ivareta sykepleieres 

behov for en forskningsrettet mastergradsutdanning 

 Utnytte våre komparative fortrinn 

 Kostnadsreduksjon 

Andre viktige føringer er at instituttet skal videreføre og styrke gode programmer og at en eventuell 

omlegging må sikre at identiteten til eksisterende program gjenfinnes. En endret struktur, kan bety at 

programmer slås sammen, eller at programmene struktureres på nye måter for å utløse synergi og 

kostnadseffektivitet. Det er imidlertid ikke aktuelt å slå sammen de erfaringsbaserte programmene 

med de andre programmene. Men undervisning kan allikevel gjøres i fellesskap på tvers, slik for 

eksempel sykepleievitenskap og AGS gjør i dag. Derfor kan i prinsippet alle programmene inkluderes i 

arbeidet fremover. 

Det er etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe for arbeidet. I tillegg vil det etableres en 

referansegruppe med representanter for miljøer der studentene får seg jobb etter studiet. 

Prosjektgruppen består av instituttleder, studieprogramledere og representanter fra alle 

avdelingene. Videre har prosjektgruppen studieadministrativ kompetanse og representanter fra 

fakultetsledelse og fakultetsadministrasjon. Prosjektgruppen har hatt sitt første møte 16.november. 

På møtet 16.november ble det nedsatt tre arbeidsgrupper med følgende mandat: 

Arbeidsgruppe 1: Gruppen skal se på dagens programmer og identifisere likheter og forskjeller. 

Begrunnelser for programmenes valg skal beskrives. Følgende temaer er aktuelle: 

 Målgrupper og beskrivelser av læringsutbytte  

 Opptakskriterier - hvorfor har vi disse? 



 Innhold, pensum 

 Størrelse på masteroppgaven – hvorfor denne størrelsen? 

 Undervisningsformer og eksamensformer – hvorfor disse? 

Arbeidsgruppe 2: Gruppen skal beskrive samfunnets behov for kompetanse innenfor det som er 

relevante områder for instituttet.  

Arbeidsgruppe 3: Gruppen skal redegjøre for økonomiske rammebetingelser, herunder 

 Inntektsstrømmer og økonomisk ramme   

 Ressursbruk i programmene i dag 

 Ressursbruk i fremtidig portefølje 

Arbeidsgruppene skal ferdigstille sitt arbeid innen primo januar 2017.  

 

Fremdriftsplanen for det videre arbeidet blir som følgende: 

13. desember – presentasjon for fakultetsstyret 

Uke 2: Samling hele prosjektgruppen 

Uke 3: Presentasjon for og diskusjon med referansegruppen 

18.januar: Presentasjon for vitenskapelig panel på Helsam 

24. januar: Rapportering av fremdrift fra prosjektgruppen til "styringsgruppen" (avdelingsledermøtet) 

Uke 9: Samling hele prosjektgruppen 

7. (evt 21.) mars: Rapportering av fremdrift fra prosjektgruppen til "styringsgruppen" 

(avdelingsledermøtet) 

Ultimo april: Presentasjon på allmøte 

15. juni: Ferdigstille arbeidet fra prosjektgruppen 

 

Med denne tidsplanen kan studieplanene legges frem for instituttrådet i september og deretter 

oversendes fakultetet.  

Hvis denne tidsplanen støttes av fakultetsstyret innebærer det at den midlertidige omdisponering av 

25 studieplasser i sykepleievitenskap gjøres gjeldende ett år til og en eventuell nedleggelse av 

studieprogrammet først kan skje ved innmelding 1.april 2018. Siste opptak vil da bli for studieåret 

2018/2019. 

 

 

 



 



           SAK 53 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Dekan 

Sakstype (D/V):  

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: 

Møtedato: 13. desember 2016 

Sakstittel: Strategisk rekruttering av stipendiater 

 

 

Fakultetsstyret har bestemt at for budsjettåret 2017 skal seks PhD-utdanningsstillinger 
benyttes strategisk for å styrke aktiviteter som understøtter fakultetets strategier. 
 
Dekan foreslår at disse stillingene fordeles for å understøtte: 

 rekruttering av personer i toppstillinger (førsteamanuenser og professorer) som har 
mulighet til å kunne drive forskning på et høyt internasjonalt nivå og dermed være 
konkurransedyktige med hensyn på innhenting av forskningsmidler (for eksempel fra 
EU) 

 oppbygging av robuste sterke forskningsgrupper(kfr anbefaling fra Forskningsrådets 
internasjonale evalueringskomiteer som påpeker at forskningen ved deler av 
fakultetet er for fragmentert) 

 understøtte omorganisering og omstilling, herunder gjøre det mer attraktivt for 
vitenskapelig sterke forskere å søke lederstillinger 

 utvikling av bedre utdanning 
   
Dekan foreslår følgende saksgang for fordeling av disse stillingene: 

 Dekan foreslår for fakultetsstyret hvilke kriterier som skal legges til grunn for 
fordeling av stillingene til instituttene (se ovenfor), og fakultetsstyret vedtar hvilke 
kriterier som skal benyttes på styremøtet 13.12.2016  

 Fakultetsledelsen ber instituttene senest 20.01.2017 å komme med begrunnede 
forslag til områder de ønsker å benytte disse stillingene til innenfor de kriteriene som 
fakultetsstyret har bestemt  

 Fakultetsledelsen setter opp en prioritert liste over fordeling av stillingene som 
behandles på første fakultetsstyremøte i 2017 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til dekans forslag til kriterier for strategisk fordeling av seks PhD-

stillinger og til forslag til saksgang. 

 

 



 



 

                                  SAK 54 

 

Fakultetsstyret – forslag til møteplan 2017 

Fakultetsstyremøter 

Kl. 16-19 

7. mars  

9. mai 

20. juni 

26. september 

31. oktober 

12. desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	sak-49-foreløpig protokoll-1-11-16
	sak-49-referat-29-11-16-styresaker
	sak-50-regnskap-31-10-16
	sak-52-varig endring mastergradsportefølje Helsam
	blank
	sak-53-strategisk rekruttering av stipendiater
	blank
	sak-54-møteplan 2017



