Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO
Tirsdag 28. april 2020 kl. 11-12 per zoom
Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet), Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Gry
Bruland Larsen (NTL), Mattias Solbakken (Akademikerne), Asle Fredriksen (Parat)
Fra verneorganisasjonen:
Maria Krave (lokalt hovedverneombud)

Fra ledelse/administrasjon:
Unn-Hilde Grasmo-Wendler (møteleder), Ivar Prydz Gladhaug (sak 1), Eivind Engebretsen
(sak 1), Gaute Frøisland, Stina Mosling, Eva Helene Mjelde (sak 3), Astrid Holø (referent)
INFORMASJONS-/DRØFTINGSSAKER:
Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 12. mai 2020
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/05-12/sakskart-fakstyremed-2020-05-12.html
10/20-V Endringer i studieporteføljen ved fakultetet
Ivar Prydz Gladhaug og Eivind Engebretsen redegjorde.
Oppretting av program i avansert kliniske sykepleie (AKS) ble i 2019 vedtatt, gitt visse
betingelser, herunder at programmet ikke skulle medføre økt ressursbruk i forhold til
dagens program (avansert geriatrisk sykepleie, AGS). Fakultet og institutt har vurdert at
dette kun ville være mulig å gjennomføre gjennom samarbeid med Lovisenberg
diakonale høgskole (LDH), noe det har vært arbeidet lenge og aktivt for å få på plass.
Dessverre ga LDH i slutten av mars (ikke begynnelsen av april slik det ble sagt i møtet)
beskjed om at de ikke ønsker et slikt samarbeid. På denne bakgrunn har man konkludert
med at det ikke er mulig å opprette grad i AKS. Samtidig er det viktig å opprettholde
fagmiljøet i sykepleievitenskap, og det er oppnevnt en arbeidsgruppe som har fått i
mandat å utrede dette.
Forskerforbundet:
Det ble stilt spørsmål om hvorfor tjenestemannsorganisasjonene (TMO) ikke har vært
informert før nå, da dette måtte ha vært kjent en stund. FF ble først informert om saken
via et medlem. FF kontaktet instituttet og ba om at et forestående instituttrådsmøtet, der
denne saken skulle diskuteres, måtte utsettes slik at saken først kunne bli drøftet med de
tillitsvalgte på idf-møte på fakultetet. Det ble avvist. FF sier videre at de ansatte på ASV
(Avdeling for sykepleievitenskap) er bekymret for hvilke implikasjoner dette vil ha for
de ansatte, og for avdelingen. De ansatte føler de ikke har fått medvirke på en god måte.
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FF mener også at de tillitsvalgte ikke har fått tatt ut sin medbestemmelse etter
Hovedavtalen. Det ble bedt om å få protokollført at dette anses som brudd på
Hovedavtalen. Det ble stilt spørsmål ved om manglende oppretting av AKS innebærer
begynnelsen på nedlegging av sykepleievitenskap ved fakultetet. FF ber om en
redegjørelse.
Fra fakultetets side ble det svart at det framgikk av styrevedtaket i 2019 at dersom
premissene for oppretting ikke kunne oppfylles, ville opprettelse av programmet bli
utsatt med ett år. Fakultetet har med dette som utgangspunkt, arbeidet ut fra
forutsetningen om samarbeid med LDH, med tanke på oppstart av dobbelgrad i AKS fra
høsten 2021. Det kom som en overraskelse at LDH først i slutten av mars d.å. ga
beskjed om at de takket nei til et slikt samarbeid. Det var først med denne
informasjonen at situasjonen endret seg for fakultetets del, og det har derfor ikke vært
anledning til å drøfte saken med TMO før nå. Institutt og fagmiljø har vært involvert
gjennom en rekke møter og utvekslinger gjennom det siste året, herunder to allmøter.
De involverte vil for øvrig være involvert i den videre prosessen gjennom
representasjon i arbeidsgruppen. Leder for arbeidsgruppen vil bli invitert til IDF-møter
for å orientere om arbeidet underveis.
Forskerforbundet:
Kommenterer at vedtaket er kjent. Poenget er at det ikke er nødvendig med en ferdig
konklusjon på en sak for at den kan tas i idf. Ønsker også informasjon underveis.
Parat:
Det ble hevdet at møter med fagmiljøet ikke kan erstatte drøftinger med TMO. Det ble
svart at heller ikke har vært meningen.
NTL:
Ba om få tydeliggjort hva følgende punkt i mandatet innebærer: «Arbeidsgruppen skal
forholde seg til HELSAMs økonomiske rammebetingelser og foreslå tiltak som
reflekterer at den samlede bemanningen ved instituttet skal reduseres.»
Fra fakultetet ble det svart at dette ikke innebærer oppsigelser. NTL ba da om at dette
punktet måtte tydeliggjøres.
Forskerforbundet:
Påpeker at dersom vedtaket går igjennom i Fakultetsstyremøtet er det utrolig viktig at
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prosessen videre blir gjort skikkelig. De ansatte er bekymret for hva et eventuelt vedtak
vil ha å si på f.eks ansettelsesforholdet til den enkelte, PhD-studentenes -og
masterstudentenes prosjekter og hva som vil skje med forskningsprosjektene tilknyttet
AVS. De ansatte må informeres og involveres på en god måte, sånn at de føler seg hørt.
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Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål, herunder hvorvidt økte eksterne
inntekter er et resultat av Koronasituasjonen. Det ble svart at det foreligger søknader
knyttet til Korona-utlysninger, men at dette foreløpig ikke har effekt på regnskapet.
Det var ingen merknader til saken.

