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Formalisering av Center for Sustainable Healthcare Education 
(SHE) i fakultetets organisasjonskart  

 
Henvisning til lovverk, plandokumenter, tidligere behandling i styret: 

- Søknad om Senter for fremragende utdanning (med formål, faglige mål, organisering og 
bemanning) ble behandlet i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 17. desember 2019. 

- Normalregler for fakultetene angir fakultetenes myndighetsområde: 
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerfakulteter.html 

- Hovedavtalen i staten og tilpasningsavtalen ved UiO gir rammer for hvordan medbestemmelse 
skal skje og hvilke saker som skal informeres om, drøftes og/eller forhandles: 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/hovedavtale-tilpasningsavtale.html 

 
Bakgrunn: 
Ett av fagområdene under Helsevitenskapelig utdanningssenter: «Kunnskapsoverføring i 
helsesektoren (KNOWIT)» søkte og fikk innvilget et selvstendig Senter for Fremragende Utdanning 
(SFU) – Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE). Kontrakt med DIKU ble inngått og 
signert av rektor Svein Stølen 29.5.2020 (se vedlegg 1).   
 
I henhold til kontrakten skal senteret ha en «hensiktsmessig organisering og styringsform med tydelig 
fordeling av ansvar». Senteret skal etter kontrakten ha et eget styre med en styreleder og eget mandat 
(se vedlegg 2). DIKU skal etter kontrakten være observatør i styret.  
Styresammensetningen var i sin tid en del av søknaden, og søknaden ble godkjent av dekan og rektor. 
Se styrets sammensetning: https://www.med.uio.no/she/om/styret/index.html 
 
Alle formalia rundt senteret er på plass og tidligere vedtatt (i 2019), men organisasjonskartet til 
fakultetet ble aldri formelt oppdatert etter det som var intensjonen ved etableringen av SHE. Vi legger 
dette derfor fram for fakultetsstyret og IDF-møtet for å formelt kunne foreta denne oppdateringen.  
 
Formål og saksfremstilling 
 
Formålet med å ta opp saken i fakultetsstyret er å formalisere den organisatoriske plasseringen til 
senteret og deretter kunne synliggjøre enheten i organisasjonskartet etter det som var intensjonen ved 
etableringen.  
Vi ser at organisering og styreform, med organisatorisk plassering burde vært lagt fram for 
fakultetsstyret som en vedtakssak i 2019 (og ikke kun en orientering). Vi ser at senteret har alle 
formaliteter på plass med styresammensetning, mandat (ligger i kontrakten med DIKU) og 
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organisering og ser det derfor som mest hensiktsmessig å ikke behandle det på nytt, men kun 
formalisere plasseringen i organisasjonskartet.  
 
Nåværende plassering: 

 
Foreslått plassering: 
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Konsekvenser 
- Det ligger ingen endringer i dette utover den visuelle fremstillingen i organisasjonskartet.  

 
Saksgang:  

- Drøftet i IDF-møtet 21.2.22 
 
Forslag til vedtak (kun vedtakssaker): 
Fakultetsstyret vedtar å plassere Senter for fremragende utdanning: «Centre for Sustainable 
Healthcare Education» i direkte linje under dekanen og som en egen enhet ved Det medisinske 
fakultet, som foreslått i dette notatet.  
 
Ivar P. Gladhaug  
Dekan/styreleder 

Hans Mossin 
Fakultetsdirektør/styresekretær 

 
Vedlegg: 

1. Kontrakt med DIKU av 29.5.2020 
2. Styrets sammensetning og mandat 


