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 Helsefak har lykkes med å øke sin andel av forskningsfinansiering. FRIPRIO har vært en
krevende arena for Helsefak, men det ser ut til at stadig flere prosjekter lykkes på denne
arenaen.
 Tromsø undersøkelsen ble tildelt 7 millioner over statsbudsjettet. Midlene vil bidra til å
styrke arbeidet med befolkningsundersøkelser i nord.
 Helsefak er anmodet om å rette to søknader mot UiT strategiske midler. Antibiotika
resistens og Tromsøundersøkelsen. Universitetsstyret har tildelt satsningene midler og
det er planlagt å søke støtte fra Tromsø forskningsstiftelsen.
 Helse Nord har tildelt Helsefak midler til flere forskningsprosjekter i 2018.
 I dialogmøte mellom fakultetsledelsen og universitetsledelsen ble det satt fokus på
studieprogram revisjon, men også at det er store forskjell i kjønnsbalansen på mange
studier. UiT ledelse har utfordret fakultetsledelsen om å finne nye betegnelser på
helsesøster og jordmor. Oppfordringen gis også til fakultetsstyret.
Sykepleier behov lokalt og regionalt er stort. UiT ledelsen har signalisert at det bør
etableres studieplasser i Finnmark før det etableres flere plasser i Tromsø.
Det er et stort frafall fra odontologi til medisin. Kostnadene er på 7-8 millioner i året.
Samtlige studiesteder som tilbyr disse studiene har denne frafallsproblematikken. Det
nedsettes arbeidsgrupper som skal se på ulike løsninger, et forslag er å endre første
studieår, men også tiltak for å styrke tannlege- og kullidentiteten blant de som studerer
odontologi. Intervju ved opptak vil også bli vurdert. Fakultetsstyret vil bli holdt orientert
og vil bli involvert i diskusjonen om hvilke tiltak som skal iverksettes.
 Internklinikken for psykologi har hatt en interngjennomgang etter stengingen av
klinikken ved UiO, samt på bakgrunn av en henvendelse til fylkesmannen angående
psykologiklinikken ved UiT. Universitetsledelsen har i samarbeid med instituttledelsen
ved Institutt for psykologi besvart spørsmålene fra fylkeslegen. Gjennomgang avdekket
to avvik ved UiT som nå er lukket.
 Orientering om ADM2020. Universitetsledelsen var ikke fornøyd med fremdriften ved
fakultetene. Universitetsdirektøren har tatt sterkere styring og det vil bli etablert flere
fellestjenester ved UiT. Arbeidsgruppen som ser på den fremtidige organiseringen av
administrasjonen har sendt ut en midtveisrapport den 5.12.17. Alle ansatte kan komme
med innspill til rapporten. Summen av alle endringene anses som betydelig.
Avbyråkratiseringskuttet er fordelt basert på andel administrative stillinger. Det
foreligger en omstillingsavtale som forutsetter at kutt gjøres knyttet til naturlig avganger.
Det er behov for å gjøre en samlet vurdering av administrasjonen ved UiT etter alle
fusjonene. Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres ved campusadministrasjonen eller i
linjen inngår også i arbeidet som universitetsdirektøren har iverksatt.
 MH2 vil bli overtatt 9. april 2018. Innflytting vil skje rett før sommerferien.
Ombyggingsarbeid vil pågå på MH utover høsten 2018. Utstyrsanskaffelser og kjøp går
etter planen og prosjektet er i rute. AKM overtas ikke før i juni og drift vil først kunne
starte opp i september 2018.
 Endringer i emneporteføljer vil blir lagt frem som en diskusjonssak våren 2019. Der
styret gis anledning til å vurderer hvilke program som finnes på fakultetet, og der dette
ses i forhold til opptakstall og antall søknader. Fakultetsstyret ønsker en sak der man ser
de store linjene, anser at sak knyttet til emneporteføljen tas på delegasjon til styret/dekan.
Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

