
Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Mandag 2. desember 2019  

 

Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet), Gry Bruland Larsen (NTL), Asle Fredriksen (Parat), 

Svend Davanger (Akademikerne) 

 

Fra verneorganisasjonen:  

Maria Krave (lokalt hovedverneombud)  

  

 

Fra ledelse/administrasjon: 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler (møteleder), Gaute Frøisland, Anita Robøle, Lill Rasmussen 

Mardal (sak 2), Liv-Marit Davidsen (sak 2), Astrid Holø (referent) 

 
 

INFORMASJONS-/DRØFTINGSSAKER:  
 

1 Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 17. desember 2019  

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/12-17/sakskart-

fakstyre-med-2019-12-17.html 

40/19-O REGNSKAP pr. utgang oktober 2019  

Gaute Frøisland redegjorde og tok i mot kommentarer: 

 Det ble kommentert at det muligens fungerer disiplinerende at NFR har varslet 

om innstramminger med tanke på ubrukte midler det ikke er gitt god begrunnelse 

for at de ikke er brukt kan bli inndratt.  

 «Psykologisk drivkraft» for ikke å bruke midler før man må. 

 Administrasjonen arbeider med å motivere forskerne til å planlegge bruk av 

midler i god tid. 

Det var ingen merknader til saken. 

41/19-V Unntak fra nynorsk i eksamensoppgaver ved Det medisinske fakultet  

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde. 

Det ble spurt hvorvidt man anså det realistisk å få vedtatt unntak fra nynorsk. 

 Det ble svart at det kan man ikke vite på forhånd, men tilsvarende ble vedtatt 

av forrige fakultetsstyre i 2015. 

NTL kommenterte at det selvfølgelig hadde vært ønskelig å få til en ordning med 

eksamen på begge målfører, men forstår at det er gode grunner for å søke fritak. UiB 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/12-17/sakskart-fakstyre-med-2019-12-17.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/12-17/sakskart-fakstyre-med-2019-12-17.html


Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

har klart dette. Håper at grunnen ikke er av økonomisk karakter. 

 Det ble svart at begrunnelsen ikke er av økonomisk karakter, snarere faglig. 

42/19-O Orientering om fakultetets søknad om Senter for fremragende 

undervisning (SFU) - prosess og veien videre  

Unn-Hilde redegjorde kort for søknadsprosessen. Søknaden har gått videre fra første 

runde med høyeste karakter. Endelig svar på søknaden vil foreligge 12. desember 

d.å. Presentasjon vil bli publisert i protokoll fra fakultetsstyremøtet. 

43/19-O Møteplan for 2020  

Det var ingen merknader til planen. 

 


