
Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Tirsdag 6. juni 2017 fra kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn 

Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

 
Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Svend Davanger (Akademikerne), Katrine Stensløkken (FF), Gry Larsen (NTL) 

 

Fra ledelse/administrasjon:  

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Anita Robøle, Reidar Rognlien, Nina Vøllestad (sak 27), Knut 

Tore Stokke, Astrid Holø (sekretær) 

 

Fakultetsdirektør orienterte innledningsvis om at Espen Lyng Andersen tar trukket seg om 

fakultetsverneombud. Marian Berge Andersen er valgt som nytt fakultetsverneombud, med 

Liv Prestgard som vara. 

 

 

Sak 1 Gjennomgang av saker til fakultetsstyremøte 20. juni 2017 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/sakskart-fakstyre-

med-2017-06-20.html 

 

23/17-0 Regnskap pr 30.4.2017  

Reidar Rognlien orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

24/17-D Årsplan 2018-2020 

Fakultetsdirektør orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Sak 25/17-D Tentativ budsjettfordeling 2018 

Reidar Rognlien orienterte og svarte på spørsmål, herunder redegjørelse for 

fordelingsmodell, og for kommende endringer mht resultatindikatorer. 

 

Det ble spurt om innhold i modell for beregning av husleie ved UiO, som er under 

omarbeiding. Det ble enighet om å invitere noen fra Eiendomsavdelingen til å 

orientere om saken i et møte til høsten. 

 

Sak 26/17-O Sykefravær 2016 

Fakultetsdirektør orienterte. Rapporten er noe forskjellig fra tidligere års rapporter, 

så derfor vanskelig å sammenligne tall. Det har vist seg at AMU ved UiO opererer 

med tall som er forskjellig fra det som kommer fram i våre rapporter hentet fra SAP. 

Vi har bedt om forklaring på hvordan disse tallene er hentet ut, og avventer svar på 

dette. Det er også beklagelig at vi så langt ikke har klart å få ut rapporter som skiller 

mellom typer medarbeidergrupper. Det er grunn til å anta at det kan være en viss 

underrapportering av sykefravær blant vitenskapelig ansatte. Forskjeller mellom 

menn og kvinner reflekterer tilsvarende trend i på samfunnsnivå. Generelt er 

sykefraværet ved fakultetet lavt og gir ikke grunn til bekymring. 

 

 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/sakskart-fakstyre-med-2017-06-20.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/sakskart-fakstyre-med-2017-06-20.html


Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

NTL: 

Det er viktig at man ved fakultetet fortsetter å arbeide for godt arbeidsmiljø, HMS 

og med oppfølging av langtidssykemeldte. 

 

27/17-O Orientering om utviklingsprosess ved Institutt for helse og samfunn 

Administrasjonssjef Knut Tore Stokke og instituttleder Nina Vøllestad orienterte om 

den pågående prosessen og svarte på spørsmål. Så langt i prosessen ligger det an til 

at viktigste endring blir at det etableres en satsning innenfor primærhelsetjeneste-

forskning, som organiseres direkte under instituttleder. Det vises for øvrig til 

beskrivelser i sakspapirene. 

 

Akademikerne: 

Svend Davanger orienterte om erfaringer etter omorganiseringsprosess ved Institutt 

for medisinske basalfag. 

 

Forskerforbundet/NTL: 

Ga uttrykk for at det er viktig med god informasjon og medbestemmelse i 

forbindelse med prosessen, noen NTL også stilte seg bak. 

 

28/17-V Strategisk fordeling av stipendiat-/postdoktorstillinger 

Fakultetsdirektør redegjorde for prosessen. Komiteen som skal vurdere innkomne 

søknader har ikke sluttført arbeidet. Resultatet vil framgå av styreprotokoll når 

denne er klar. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

 


