
Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Tirsdag 12. september 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), Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah 

Ann Arnfinsen (Parat) 

 

Fakultetsverneombud: 

Marian Berge Andersen 

 

Fra ledelse/administrasjon:  

Frode Vartdal, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Mette Langballe, Nina Vøllestad (sak 37), Espen 

Lyng Andersen (sak 34), Ingrid Sogner (sak 40 og 41), Astrid Holø (referent) 

 

 

Sak 1 Gjennomgang av saker til fakultetsstyremøte 26. september 2017 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/sakskart-

fakstyre-med-2017-09-26.html 

 

32/17-V Presisering av NCMMs styremandat  

Fakultetsdirektør redegjorde for saken. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

33/17-V Oppnevning av valgstyre ved Institutt for klinisk medisin for 

perioden 1.8.2017-31.7.2121 

Fakultetsdirektør redegjorde for saken. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Sak 34/17-O Regnskap pr. 31.7.2017 

Espen Lyng Andersen gjennomgikk regnskapet. 

 

Det ble spurt om fakultetet har måltall for ekstern finansiering. Det ble svart at i 

UiOs måleindikatorer inngår måltall for EU- og NFR-finansiering. Det er usikkert 

om måleindikatorene videreføres i sin nåværende form. Det ble også påpekt at 

man ikke kan regne med økning i basisfinansiering framover. Økt aktivitet må 

derfor forutsettes å finansieres eksternt. 

 

Sak 35/17-V Årsplan 2018-2020 

Mette Langballe redegjorde.  

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

36/17-V Budsjettfordeling 2018 

Pga. sykdom var ikke sakspapirer klar før møtet, men Mette Langballe redegjorde 

for hovedpunktene i fordelingen: 

 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/sakskart-fakstyre-med-2017-09-26.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/sakskart-fakstyre-med-2017-09-26.html
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Forutsetninger fra UiO: 

 Opptaket til medisinstudiet økte med 10 studieplasser i 2013, slik at i 2018 er 

siste opptrapping.  

 Fakultetet har fått et avbyråkratiseringskutt på vel 6 millioner kroner.  

 Fakultetets andel av finansieringen av eksamen i Silurveien er vel 3 mill 

kroner.  

 Det betyr at det totale kuttet for fakultetet er på ca 9 millioner kroner. 

 To nye insentiver er innført 

Fakultetets fordeling – modellen: 

 Vi har brukt fordelingsmodellen som ble vedtatt i fjor, men videreført de nye 

insentivene som KD og UiO har innført.  

 Insentivene er antall kandidater i utdanningskomponenten og Bidrags- og 

oppdragsforskning i forskningskomponenten 

Hva blir selve fordelingen? 

 Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet er videreført (gjelder all statlig 

virksomhet) 

 Kostnadene ved Silurveien dekkes av alle enheter 

 For å balansere fordelingen er prisene i utdanningskomponenten nedskalert 

med 20 % og forskningskomponenten med 30 %. Årsaken til at det er ulik 

nedskalering på utdannings- og forskningskomponenten er fordi at 

utdannings- og forskningskomponenten skal være tilnærmet like store.  

 Med fordelingen slik den nå foreligger fordeler vi vel 262 millioner kroner i 

utdanningskomponenten og vel 293 millioner kroner i 

forskningskomponenten. 

 I mai vedtok universitetsstyret at den varige toppforskningsstøtten (til ERC, 

SSF, SFI) skulle gjøres midlertidig og bare gjelde aktive prosjekt. Avsluttede 

prosjekt skulle fases ut over 4 år. Fakultetet har videreført dette. 

 Det legges ikke opp til noen store nye satsinger i 2018. Det vil imidlertid bli 

lagt frem et forslag om en økning til Senter for Global helse og en 

engangstildeling til etablering av en Massive Open Online Course i Scientific 

writing (420 000 kroner i 2018).  

 Med disse forutsetningene vil instituttene øke sine tildelinger med mellom 2 

og 4 %. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

37/17-V Studieplasser ved Institutt for helse og samfunn 

Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

38/17-V Utvelgelse av aktuelle fagområder for strategiske stipendiatstillinger 

2018 

Frode Vartdal redegjorde og svarte på spørsmål. 
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Det ble spurt hvordan fakultetsledelsen ser på evt bruk av strategiske midler for å 

støtte forskerlinjestudenter. Det ble svart at siden dette er snakk om 

deltidsstillinger, vil det ikke være så aktuelt. Det er dessuten kun 6 av 140 

stipendiater som fordeles strategisk; instituttene har dermed godt handlingsrom 

for sin bruk av stillingene. 

 

Fakultetet vil fremskaffe tall for hvor stor andel av forskerlinjestudentene som går 

videre med forskning. 

 

39/17-V Forespørsel fra KD om plan og budsjett for mulig etablering av 

kiropraktorutdanningen 

Frode Vartdal redegjorde og svarte på spørsmål. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

40/17-V Retningslinjer for SFF 

Ingrid Sogner redegjorde og svarte på spørsmål. 

 

Det ble poengtert at det er viktig at avvikling av sentre håndteres på en god måte. 

 

41/17-O Etablering av redelighetsutvalg for forskning 

Frode Vartdal og Ingrid Sogner redegjorde og svarte på spørsmål. 

 

Parat spurte om det var sikkert at personvernet ifm utvalgets 

rapportering/årsrapporter vil bli ivaretatt, siden enhver beskrivelse av innmeldte 

saker vil kunne føre til identifisering av de impliserte. Det ble svart at rapportene 

kun besto av statistikk og ingen beskrivelser.  

 

Eventuelt Omgjøring av ikke besatt stilling til postgrant-koordinator (seniorrådgiver) 

ved Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) – varig finansiering 

(drøftingssak) 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde for saken og svarte på spørsmål. 

Stillingsinnehaver skal koordinere team av økonomimedarbeidere ved enhetene 

med ansvar for økonomirapportering på store prosjekter. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

 


