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INFORMASJONS-/DRØFTINGSSAKER:  
 

Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 21. mai 2019  

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/05-21/sakskart-

fakstyre-med-2019-05-21.html 

 

10/19-O Regnskap pr. 30. mars 2019  

 

Gaute Frøisland redegjorde for saken og svarte på spørsmål. Se også vedlagt 

presentasjon. 

 

Det var ingen merknader til regnskapet. 

 

Større avvik i regnskapet skyldes i hovedsak periodisering, dvs. at midler ofte 

blir brukt senere enn i henhold til periodiseringen. Det er snakk om at NFR skal 

foreta endringer mht  utbetalingstidspunkt, uten at dette foreløpig er konkretisert, 

noe som vil kunne gjøre problemet ved avvik mellom utbetaling og bruk av 

eksterne midler kan reduseres. 

 

Det ble i møtet spurt om det er riktig at eksterne midler går til å dekke deler av 

lønnen til fast tilsatte i vitenskapelig/tekniske stillinger. Vi har sjekket dette etter 

møtet. Klinmed fører sine eksternt finansierte prosjekter etter UiO sitt regelverk 

og beregner frikjøp av egne ansattes tid i tråd med universitetsstyrets føringer. 

 

11/19-V Etablering av masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie 

 

Eivind Engebretsen redegjorde for saken og svarte på spørsmål. 

 

Tjenestemannsorganisasjonene støttet forslaget til oppretting av programmet, 

som er fremmet med vilkår. 

 

Det ble stilt spørsmål om hva som skjer hvis vilkårene ikke faller på plass. Det 

ble svart at man da må ta en ny diskusjon, og bl.a. gjøre en ny vurdering av 

dagens program i avansert geriatrisk sykepleie (AGS). Det blir også vurdert 

samarbeid med Lovisenberg sykehus når det gjelder programmet i avansert 

klinisk sykepleie, noe som evt vil medføre at det kan tilbys flere studieplasser 

enn de 20 som er planlagt overført fra AGS. 

 

12/19-O Eksamenskvalitet  
 

Elin Olaug Rosvold redegjorde og svarte på spørsmål. Til fakultetsstyremøtet vil 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/05-21/sakskart-fakstyre-med-2019-05-21.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/05-21/sakskart-fakstyre-med-2019-05-21.html
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det bli laget en mer omfattende presentasjon som blir publisert i protokoll fra 

fakultetsstyremøtet 21.5.2019. 

 

 Det vil i fakultetsstyremøtet bli gitt en oversikt over hvordan eksamen 

gjennomføres i dag. 

 Det arbeids kontinuerlig med kvalitetssikring av eksamen, noe som er særlig 

viktig etter innføring av graderte karakterer. 

 Vedr punktet om perifer kunnskap, så skal det ikke spørres om noe som ikke 

inngår i læringsutbyttebeskrivelsene; imidlertid er det nødvendig det noen 

«avanserte» spørsmål for å kunne skille mellom besvarelsene med tanke 

karakterfastsetting. 

 På skriftlig eksamen som består av ulike deler, får studenten oppgitt både 

delkarakterene og samlet karakter.  

 Spørsmål som er brukt i eksamener evalueres i etterkant med tanke på 

hvordan de har fungert. Spørsmål som ikke har fungert godt tas vekk, mens 

øvrige spørsmål lagres i pool til senere i gjenbruk. 

 Det ble redegjort for ordning med studentgjennomlesning av spørsmål. 

 

Tjenestemannsorganisasjonene ser det som positivt at tilbakemeldinger fra 

studentene tas på alvor. 

 

13/19-V Senter for Global helse – forslag til mandat og oppnevning av 

styremedlemmer 

 

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

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

 

 


