Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO
Tirsdag 25. april 2017 fra kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn
Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3
Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Deborah Ann Arnfinsen (Parat), Svend Davanger (Akademikerne), Katrine Stensløkken (FF),
Vigdis Bjerkeli (FF)
Fra ledelse/administrasjon:
Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Frode Vartdal, Kristin Heggen, Anita Robøle, Mette Langballe,
Reidar Rognlien, Hans Mossin, Astrid Holø (sekretær)
Verneombud:
Espen L. Andersen
Sak 1

Gjennomgang av saker til fakultetsstyremøte 9. mai 2017
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/05-09/sakskartfakstyre-med-2017-05-09.html
10/17-O Orientering om Meld.St. 16 (2016-2017) "Kultur for kvalitet i
høyere utdanning" (sak utsatt fra styremøte 7.3.17)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1620162017/id2536007/
Studiedekan Kristin Heggen orienterte og svarte på spørsmål (presentasjon
vedlagt). Meldingen har fokus på at utdanningen skal være relevant for
arbeidslivet, og er svært godt mottatt.
Akademikerne:
Positiv melding. Det bør settes fokus på problemstilling omkring økt utbredelse
av tilsetting av ikke-medisinere til å undervise medisinstudenter. Dette er en
bekymring, og legeforeningen vil komme med en uttalelse om dette.
Det ble svart at meldingens grunnleggende fokus på relevans for arbeidslivet
trolig vil gjøre det enklere å kunne kreve medisinerutdanning til stillinger hvor
dette er viktig i forhold til hva det skal undervises i.
For øvrig ingen merknader.
12/17-V Forslag til Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det
medisinske fakultet (sak utsatt fra styremøte 7.3.17)
Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler orienterte om saken i IDF-møte
21.2.2017.
Sak 16/17-V Nedleggelse av masterprogram i psykososialt arbeid
Studiedekan Kristin Heggen redegjorde og svarte på spørsmål.
Parat:
Ga uttrykk for at det er synd å legge ned studiet som er unik i Norge, og spurte
om det er mulig å opprettholde programmet gjennom omfordeling av
studieplasser fra andre program.
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Det ble svart at dette ikke vurderes som aktuelt. Mulig frigjorte studieplasser
som følge av at masterprogram i sykepleievitenskap vurderes nedlagt, er
vurdert fordelt til eksisterende studieprogram som ikke har basifinansiering.
Forskerforbundet:
Spurte om alle studenter får anledning til å fullføre, noe som ble bekreftet.
Det ble videre spurt om interesserte studenter kan tas opp på andre programmer,
for så å vinkle sin masteroppgave inn mot dette fagområdet. Det ble svart at
dette nok kan la seg gjøre, og at det også kan være aktuelt å tilby elektive emner
innen dette fagområdet, evt som et ledd i Helsams pågående omorganisering av
studieprogrammer.
Parat:
Ga uttrykk for at det også må være pedagogisk kompetanse innen området det
skal undervises/veiledes i – SERAF for eksempel har for tiden kun en
professor. Det ble bemerket fra fakultetsledelsen at fakultetet ikke har
anledning til å legge inn stillinger for å dekke fagområder det ikke er
finansiering for.
Sak 17/17-O Regnskap pr. 31.3.2017
Økonomisjef Reidar Rognlien redegjorde.
Det var ingen merknader til regnskapet.
18/17-V Inndekning av egenandel til fellesløftet FRIPRO
Dekan Frode Vartdal redegjorde for bakgrunnen, og Reidar Rognlien for
hvordan egenandelen planlegges dekket inn.
Akademikerne:
Spurte hvorfor UiO har besluttet å legge ansvar for å dekke egenandelen over
på fakultetene. Det ble svart at universitetsstyret, som har vedtatt dette, nok ser
på ordningen som et null-sum spill, dvs. hvis dekningen skulle skje fra sentralt
hold, ville tilsvarende midler måtte holdes tilbake fra fordeling til fakultetene.
Det ble videre spurt om fordeling av stipendiater til fellesløftet er tenkt å gå på
bekostning av den generelle kvoten av universitetsstipendiater ved fakultetet.
Dette ble bekreftet av ledelsen. Det ble samtidig redegjort for at fakultetsstyret
har besluttet å holde av 18 stipendiat-/postdoktortillinger (6 pr år i 3 år) som
skal fordeles strategisk, og at det er disse stillingene det er planlagt å benytte.
Det ble uttrykt bekymring for at ordningen skal kunne eskalere tendensen til at
noen dyktige forskere får svært rikelig med midler, mens en «underskog» av
dyktige forskere som ikke når helt opp kan ha trange kår. Det ble svart at dette
er hensyntatt av NFR gjennom utlysningen, da forskere som tidligere har fått
FRIPRO-midler er utelukket fra å søke.
19/17-O Orientering om prosess for strategisk tildeling av stipendiater
Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde.
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I forbindelse med revisjon av budsjettfordelingsmodellen vedtok styret å sette
av 6 stipendiat-/postdoktorstillinger årlig over tre år som fakultetsstyret skal
kunne fordele strategisk. Det vil bli benyttet en to-trinns prosess for tildeling av
disse stillingene.
1. fakultetsstyret vedtar aktuelle strategiske fagområder som skal få tildelt
stillinger (vedtatt 7.3.2017)
2. deretter foreslår instituttene aktuelle forskningsgrupper overfor
fakultetsledelsen, som legger fram forslag til vedtak for fakultetsstyret (til
møte 20.6.2017)
Det var ingen merknader til saken.

