Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet

Mandag 07.09.2020 kl. 9-10.30. Møtet avholdt på Zoom.
Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Gry Bruland Larsen (NTL), Mattias
Solbakken (Akademikerne), Asle Fredriksen (Parat), Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet),
Svend Davanger (Akademikerne)
Fra verneorganisasjonen:
Maria Krave (lokalt hovedverneombud)
Fra ledelse/administrasjon:
Unn-Hilde Grasmo-Wendler (møteleder), Gaute Frøisland, Stina Mosling, Kristin Heggen
(sak 1), Elin O. Rosvold (sak 2-3), Anita Robøle, Knut Tore Stokke, Halvor Fahle (sak 6),
Elisabeth Olsen (referent)
Informasjons og drøftingssaker:
1 Status for arbeidet med AKS
v/Kristin Heggen
Kristin Heggen orienterte om arbeidet. Det er flere områder som kan brukes videre.
F.eks. gjenbruk av eksisterende emner. Lærerressursene som blir frigitt kan inngå
som seminardager etc på eksisterende emner. Arbeidsgruppa starter nå på trinn to av
mandatet.
Det var ingen spørsmål eller merknader til saken. IDF-møtet vil også framover bli
holdt løpende orientert om arbeidet.
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Intensjonsavtale mellom Det medisinske fakultet og Sørlandet sykehus HF om
økt deltakelse i medisinstudiet
v/Elin Rosvold
Det har vært et ønske fra sykehuset og Helse sør-øst å inngå en slik avtale. Vi tar
sikte på å etablere et eksternt undervisningscampus. Med et økende antall studenter
bør vi benytte regionens sykehus i større grad enn vi gjør i dag. I utgangspunktet vil
dette berøre undervisning i modul 6 og 7. Høsten 2020 økes antallet studenter, og fra
høsten 23 er det derfor aktuelt å få dette i gang når det økte studentantallet har
kommet til den kliniske delen av studiet.
Se vedlegg til saken i lenke til fakultetsstyremøte under sak 7 (styresak 25/20)
Det var ingen merknader til saken.
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Sak fra Forskerforbundet angående undervisning i høstsemesteret
Elin Rosvold redegjorde.
Bachelor- og masterstudiene planlegger ikke undervisning etter kl 17.
I profesjonsstudiet har man valgt å ha mest mulig undervisning digitalt, og unngår
hybridløsning der noen er tilstede fysisk og noen digitalt. Klinisk undervisning og
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ferdighetstrening prioriteres for fysisk undervisning og tilstedeværelse på campus. I
modul 1 er det noen kurs fram til 18 eller 18.30. Det gjelder praktiske kurs der vi
ikke har plass til å ha like mange studentene til stede i kurssalene som vanlig, og må
derfor ha flere kurs.
Forskerforbundet stilte spørsmål om hvordan de som faktisk skal ha
kveldsundervisning kompenseres. I tillegg om de som har brukt mye tid på å
tilrettelegge for digital undervisning har blitt kompensert. Det ble svart at dette
håndteres lokalt i linjen, instituttleder har ansvaret.
Videre kommenterte Forskerforbundet at de hadde fått tilbakemeldinger fra
medlemmer rundt på UiO om at de hadde blitt bedt om å forberede både fysisk og
digital undervisning. Det ble svart at det lenge var en uoversiktlig situasjon og
fakultetet ventet på tydelig signaler fra UiO og fra departementet. Det tok tid, og en
del avgjørelser ble tatt sent.
Akademikerne spurte om hva som var planen for høstens undervisning på BMstudiene når det gjelder fordeling mellom digital og fysisk undervisning. Det ble
svart at de ikke forelå en samlet oversikt, men for programmene på Helsam er det
hovedsakelig digital undervisning, med enkelte unntak. Også ved Helsam har man
erfaring med at hybrid-løsninger ikke er optimalt.
NTL kommenterte at man ikke bør bruke betegnelsen dugnad på arbeidsoppgaver.
For arbeid skal man ha lønn, det er et grunnleggende prinsipp.
4

Sak fra Akademikerne og Forskerforbundet om undervisere og definisjon av
samfunnskritiske funksjoner
Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde. Saken er diskutert med dekanatet.
Samfunnskritiske funksjoner er definert av DSB, og det gjelder 14 kategorier med
nødvendige funksjoner. Hvis man har en samfunnskritisk stilling kan man f.eks. få
tilgang til barnehageplass og skoleplass for egne barn også når skoler og barnehager
er stengt. Ledelsen er enige om at de ikke kommer til å rette en henvendelse om dette
da vi ikke ser undervisere som samfunnskritiske funksjoner utfra den definisjonen.
Forskerforbundet ba om vurdering av hva fakultetet gjør hvis nøkkelpersoner som
er involvert i planlegging av undervisning og eksamen, som for eksempel leder av
eksamenskommisjonen, må prioritere familie foran viktige oppgaver. Det vil jo da
gå ut over eksamensavviklingen.
Det ble svart at dette må tas inn i fakultetets kriseplan. Fakultetet må se på hvordan
det kan planlegges for fravær og hvordan det kan dekkes opp.
Akademikerne kommenterte at det også er administrative funksjoner det ikke er
backup for, så det må det også tas høyde for i en slik plan. Det er viktig at fakultetet
og UiO har en plan for slike hendelser. Det ble svart at det stemmer, også IT ble
veldig viktig i denne situasjonen.
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Informasjon om oppstart av arbeid med revisjon av bemanningsplan for
administrative stillinger ved Helsam
v/Knut Tore Stokke
Knut Tore orienterte om oppstart av arbeid med å revidere bemanningsplanen. For
de fleste stillinger er det få eller ingen endringer, noen få berøres i større grad.
Særlig de som jobber med funksjoner knyttet til BOTT.
NTL kommenterte at flere er urolige for denne prosessen. Det er viktig at man har
dialog med mulig berørte ansatte. Mye er ikke klart med BOTT økonomi og lønn,
og man bør være forsiktig med å gjøre endringer som kanskje ikke blir aktuelle.
Videre er det individuelt hvordan man håndterer endringer i stillingen sin og
innføring av nye systemer, og ba om at berørte ble ivaretatt med det i tankene.
Parat kommentert at det er viktig å ikke hoppe ut i «BOTT-havet» for tidlig, Man
bør se hvordan det blir før man eventuelt omorganiserer.
Forskerforbundet kommenterte at de blir litt bekymret når det står i presentasjonen
til møtet at revisjonen vil føre til endringer i «større eller mindre grad». Da vil det jo
bli endringer, og hva vil det bety for de ansatte? I tillegg er det kjent at Helsams
økonomi er dårlig, og at det forventes at instituttet må redusere bemanningen.
Veldig viktig med dialog med de ansatte.
Det ble svart at det åpenbart er noen som blir berørt, men at omfanget er beskjedent.
Vi skal heller ikke lage en plan for noe vi ikke vet hva er. Noe er allikevel avklart,
og det tar vi med i denne prosessen. Det er ganske sikkert at vi skal på 1. mai neste
år. I forbindelse med Helsams budsjett i fjør høst var det et uttalt ønske om å redusere
den studieadministrative bemanningen når studieprogrammer ble lagt ned. Men i
utgangspunktet er det ikke aktuelt å lage en bemanningsplan med færre årsverk. Det
er ingenting i dette arbeidet som er igangsatt med tanke på å ende opp med færre
årsverk.
For noen blir justeringen en realisering av hvordan stillingen er i dag. Vi tar med oss
tilbakemeldingen om å sørge for god inkludering særlig av de som vil få endringer i
stillingen sin.
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Informasjon om status for BOTT
v/Halvor Fahle
Det er i hovedsak tre områder med endringer i denne runden; innkjøp og inngående
faktura, reiseregninger, og timelønn/oppdragslønn/honorarer. Framtidig organisering
gjør at disse funksjonene er ønsket samlet på færre saksbehandlere, helst minst 50 %
stilling. I tillegg superbrukere.
Oppstart er flyttet til 1. mai 21. Høsten brukes bl.a. til planlegging av bemanning og
estimat for opplæring, og fra februar og fram til oppstart vil det bli opplæring.
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Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 22. september 2020
v/Unn-Hilde Grasmo-Wendler
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Sak 23/20 REGNSKAP pr. utgang juli 2020
Gaute Frøisland redegjorde. Det er noe innsparinger knyttet til redusert reisevirksomhet
pga COVID-19. Det kan ikke identifiseres negative effekter rent økonomisk av
pandemien så langt.
Vi trodde det skulle bli en del forlengelser av stipendiater og postdoktorer, men
omfanget er ikke veldig stort så vidt vi kjenner til per i dag. Det er en pågående
prosess.
Det er sannsynlig at det vil komme langtidseffekter av pandemien som vi ikke har
oversikt over per i dag.
24/20-V Budsjettfordeling 2021
Gaute Frøisland redegjorde.
Universitetsstyret vil vedta budsjett for neste år først i oktober, men fakultetet har fått
en foreløpig disposisjon som legges til grunn.
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/09-22/sakskartfakultetsstyret-22.-september-2020.html

