Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2019/1258/ASS032
Dato: 20.02.2020

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.03.2020

Orientering om oppfølging og
fakultetsstyret har behandlet i 2019

status

Sak:

på

saker

som

FS 3/19 Tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte
i bistillinger
Fakultetsstyret vedtok mandat og arbeidsgruppe med de endringene
som kom i møte.
FS 4/19 Handlingsplan for Helsefak 2019-2022
1.

2.

Fakultetsstyret tar enhetenes handlingsplaner til orientering, under
forutsetning om at tiltakene er ihht egen budsjettramme eller etter
avtale om finansiering fra strategiske midler.
Fakultetsstyret vedtar framtidig prosess for revideringer av
handlingsplanene som foreslått i saksfremlegget.

Ok.

FS 7/19 Årsrapport informasjonssikkerhet 2018 og Strategi for
informasjonssikkerhet 2019-2021 ved UiT Norges arktiske universitet
1.
2.

Fakultetsstyret tar årsrapporten for informasjonssikkerhet (2018) til
etterretning.
Fakultetsstyret ber om at Strategi for informasjonssikkerhet 20192021 ved UiT Norges arktiske universitet implementeres ved
Helsefak.

I prosess.

FS 8/19 Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved Helsefak
Saken ble utsatt til fakultetsstyremøte 18. juni 2019.
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Ok.

FS 9/19 Gjennomgang av instituttstrukturen på Helsefak 2019
1. Fakultetsstyret takkar for arbeid som er gjort med gjennomgang av
instituttstrukturen ved Helsefak.
2. Fakultetsstyret bed om at notatet vert sendt til behandling ved
institutta ved fakultetet, før fakultetsstyremøtet 18.juni 2019 vedtek
fakultetets svar til Universitetsdirektøren.

Gjennomført.

FS 10/19 Helsefaks priser for 2019 - Formidlingsprisen, Utdanningsprisen,
Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker
1.





2.

Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2019:
Gjennomført.
Forskningsprisen tildeles Arnfinn Sundsfjord, Institutt for medisinsk
biologi.
Pris til yngre forsker deles ikke ut i 2019.
Undervisningsprisen tildeles Gaute M. Hansen, Institutt for
medisinsk biologi.
Utdanningsprisen tildeles Lisbeth Gaustad Johansen, Karina
Karlsen og Carina Nygård, Institutt for helse- og omsorgsfag.
Formidlingsprisen tildeles Erik Sveberg Dietrichs, Institutt for
medisinsk biologi.
Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av
prisutdelingen, mens vinnerne offentliggjøres først under
sommerfesten 24. juni 2019.

FS 13/19 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2018
Fakultetsstyret tar Utdanningsmelding 2018 til orientering.

Gjennomført.

FS 14/19 Utredning av framtidig instituttstruktur på Helsefak
1. Fakultetsstyret takkar for arbeidet som er gjort med gjennomgang
av instituttstrukturen ved Helsefak.
2. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til svar frå Helsefak til
Universitetsdirektøren om instituttstrukturen ved fakultetet, der
tilrådinga er ikkje å endre strukturen i inneverande dekanperiode.

Gjennomført.

FS 15/19 Instituttråd eller -styre ved Helsefak
1.

Fakultetsstyret ved Det helsevitskaplege fakultet opprettar
instituttråd ved institutta på fakultetet med oppstart 1.8.2019

2.

Storleiken av rådet er fastsett på bakgrunn av storleik,
samansetting og geografisk plassering av institutta, og er som
anbefalt:
IFA – 7 medlemmar

-
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2

-

IH – 7 medlemmar
IHO – 9 medlemmar
IKM – 9 medlemmar
IKO – 5 medlemmar
IMB– 9 medlemmar
IPS – 7 medlemmar
ISM– 9 medlemmar
IVP – 5 medlemmar
RKBU – 5 medlemmar

Rådet kan ha eksterne medlemmar, men maksimal storleik på rådet er
9 medlemmar.
3.

Fakultetsstyret gjev dekanen fullmakt til, å utnemne
rådsmedlemmar, innanfor dei vedtekne retningslinene og innspel.

FS 16/19 Møteplan 2020 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet





Fakultetsstyremøte torsdag 19. mars 2020, kl. 08.30-13.00
Internt styreseminar med ledere på nivå 2 og 3 på Helsefak onsdag
6. mai 2020
Fakultetsstyremøte torsdag 7. mai 2020, kl.08.30-13.00
Fakultetsstyremøte onsdag 24. juni 2020, kl.08.30






Felles styreseminar med UNN-styret, torsdag 17. september 2020
Fakultetsstyremøte fredag 18. september 2020, kl. 08.30-13.00
Fakultetsstyremøte onsdag 28. oktober 2020, kl.08.30-13.00
Fakultetsstyremøte onsdag 2. desember 2020, kl.08.30-13.00

I prosess.

FS 8/19 Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved Helsefak
1.
2.
3.

Fakultetsstyret tar Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og
beredskap for 2018 ved UiT til etterretning.
Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet
og beredskap for 2018 ved Helsefak.
Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp identifiserte
utviklingsområder og se til at nødvendige tiltak iverksettes, slik at
universitetets og fakultetets mål for HMS, samfunnssikkerhet og
beredskap kan nås.

I prosess.

Merknad: Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å etterspørre
elektronisk avvikshåndteringssystem ved UiT.
FS 19/19 Rapport forskning 2018 – Det helsevitenskapelige fakultet
Rapporten tas til etterretning og fremlagte anbefalinger og forslag til
tiltak støttes.

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

I prosess.

3

Merknad: Fakultetsstyret er positive til at det presenteres tiltak for å nå
målene innenfor forskning. Det bør vurderes å gi ansatte i
rekrutteringsstillinger med tid til å søke om egne forskningsprosjekter.
Fakultetsstyret mened det er ønskelig å få brutt tallene i tabellene ned
på stillingskategorier. Punkt fire bes revurderes av fakultetsledelsen om
det er et mulig og ønskelig tiltak.
FS 20/19 Oppretting av spesialistutdanning og revisjon av studieprogram ved Det
helsevitenskapelige fakultet
1. Fakultetsstyret godkjenner studieplan til spesialistutdanning i oral
kirurgi og oral medisin.
2. Fakultetsstyret godkjenner reviderte studieplaner for
- Bachelor i bioingeniørfag
- Bachelor i ergoterapi
- Bachelor i fysioterapi
- Bachelor i radiografi
- Bachelor i sykepleie
- Bachelor i vernepleie
- Profesjonsstudium i psykologi
- Master i biomedisin
- Master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie

I prosess.

Merknad: fakultetsstyret forutsetter at revidering av studieplaner er gjort
innenfor de eksisterende økonomiske rammer.
FS 21/19 Nedlegging av arbeidsgruppe for nytt masterprogram i e-helse
Arbeidsgruppe til utvikling av et nytt 2-årig masterprogram i e-helse
legges ned.

Gjennomført.

FS 22/19 Kompletterende sykepleierutdannelse ved Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsstyret ønsker ikke å utrede muligheten for kompletterende
Ingen videre
sykepleierutdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet på nåværende oppfølging.
tidspunkt.
FS 23/19 Tilsetting av instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
(RKBU)
1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet tilsetter Per
Håkan Brøndbo i 100 % stilling som instituttleder (Stillingskode
1475) ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord.
2. Tilsettingen er på åremål og gjelder for perioden 01.20.201901.10.2023 med mulighet for tilsetting i ytterligere en 4- årsperiode
etter utlysning.
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FS 26/19 Finansiering bachelor paramedisin 3. kull
Fakultetsstyret vedtar å ta opp ett kull (25 studenter) ved studiet
bachelor paramedisin høsten 2020.

I prosess.

Merknad: Fakultetsstyret viser til at Nord-Norges geografi medfører at det er et stort
behov for økt kompetanse i førstelinjetjenesten, og er takknemlig for at universitetsledelsen også ser behovet og støtter studiet økonomisk. Fakultetsstyret ber om å få
fremlagt en sak høsten 2020, der finansieringen av studiet gjøres på en annen måte enn
via fakultetets strategimidlene.

Eventuelt
Rolv-Ole Lindsetmo hadde sendt epost i forkant av møtet, der han tok opp
utfordringene med at AKM ennå ikke er åpnet.
Dekan Thrina Loennechen orienterte fakultetsstyret om de mange utsettelsene ved
utbyggingen av AKM. Saken er tatt opp med Universitetsledelsen og
universitetsdirektøren deltar på møter med Statsbygg. Det som gjenstår per i dag er å
få stabile målinger over tid i AKM2, slik at man kan søke om godkjenning fra
Mattilsynet. Fakultetsledelsen håper at AKM vil kunne starte opp tidlig i 2020.

Saken settes på
agendaen til
Universitetsstyret
i februar og
legges frem for
fakultetsstyret i
mars 2020.

Fakultetsstyret er godt kjent med saken og vil bidra til å kompensere der det er mulig.
Styret ber fakultetsadministrasjonen legge frem en sak i mars 2020 som synliggjøre de
budsjettmessige konsekvenser og kostandene ved kompensasjon til de berørte på
bakgrunn av alle utsettelsene som har vært ved AKM.

FS 27/19 Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for klinisk
medisin (IKM)
1. Fakultetsstyret ansetter Christen Peder Dahl i 100% stilling som
instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM).
2. Ansettelse er på åremål for inntil 4 år med mulighet for ytterligere to
4-årsperioder etter utlysning. Dersom Christen Peder Dahl takker
nei til stillingen, skal den tilbake til enheten for ny utlysning.

Ny utlysning.

FS 30/19 Håndtering av de økonomiske konsekvenser ABE-reform og ADM2020
1.
2.

Innfasing av kutt i forbindelse med ADM2020 gjøres etter andel
protype 10 i budsjettfordeling 2021.
Fremtidige ABE-kutt fordeles etter andel protype 10.

I prosess.

FS 31/19 Budsjettfordeling 2020 og planleggingsrammer 2021-2024 for Det
helsevitenskapelige fakultet
1.

Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den
fremkommer i saksfremlegget.
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2.

Fakultetsstyret ber om at alle budsjettenheter legger sine protype
10 budsjett i balanse innenfor gjeldende 6-års periode. Unntak kan
gjøres ved større investeringer og særskilte utfordringer mot slutten
av budsjettperioden, etter avklaring med fakultetsledelsen.

FS 32/19 Oppfølging av studentombudets årsrapport 2018 ved Det
helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp funnene i årsrapporten:
1. Arrangere workshop om tilrettelegging for studenter våren 2020 i
samarbeid med studentombudet og forum for utdanningsledelse.
2. Rette oppmerksomhet mot rutiner for praksisperioder, håndtering
av konflikt med veileder i praksis og skikkethetsvurderinger.
3. Ph.d.-studentene skal gjøres kjent med rutiner og ordninger for
innmelding, varsling og håndtering av problematiske studentveilederforhold.
4. Ph.d.-veilederkurs skal gi kunnskap om veilederutfordringer og
hvordan de kan forebygges og eventuelt løses.

FS 33/19 Endring av utfyllende bestemmelser for ph.d. –graden i helsevitenskapelige
fag
Fakultetsstyret vedtar at de utfyllende bestemmelsene for ph.dforskriften ved Det helsevitenskapelige fakultet endres som det fremgår
av saksfremlegget.

Implementert.

Merknad: Mindre språklige feil korrigeres av administrasjonen.

FS 34/19 Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Det
helsevitenskapelige fakultet
1.
2.
3.

Fakultetsstyret støtter forslag til handlingsplan for reduksjon i
midlertidige stillinger slik det fremgår av saksfremlegget.
Dekanen får fullmakt til å gjøre justeringer i tråd med overordnede
føringer ved UiT.
Fakultetsstyret holdes jevnlig orientert om status for midlertidighet
og oppfølging av tiltak. En evaluering av handlingsplanen legges
frem for fakultetsstyret tidlig i 2021.

I prosess.

Fakultetsstyret vedtar innstillingen mot to stemmer.
Merknad: Fakultetsstyret anmoder at dekanen søker en avklaring med
Universitetsdirektøren om en harmonisering av tiltak, og etablering av en felles
handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UiT.
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Representant for de midlertidige ansatte, Erik Knutsen kom med følgende
protokolltilførsel: Saken ønskes utsatt, slik at saken kan rådføres med fagforeningene
og at representanter fra gruppen midlertidige ansatte blir inkludert i behandlingen av
saken.
Noen av hovedargumentene for å utsette saken var:
1) Fakultetet har kun til hensikt å endre stillingskoden til midlertidige ansatte til
fast ansatt for ansatte på eksterne midler, uten å endre dagen praksis med at
stillingen faller bort når de eksterne midlene faller bort eller legger opp til
nye tiltak for å endre praksisen med høy bruk av midlertidige ansatte. Nivå
en ønsker å «Utarbeide en systematisk karrierepolitikk for vitenskapelig
ansatte med et bredt sett av virkemidler (jf. Virksomhetsplan for 2019)».
Ingen slike virkemidler ble presentert i handlingsplanen for Helsefak.
2) Helsefak ønsker å beholde sluttdato. Saksframlegget fra Helsefakultetet
gjenspeiler ikke utlysningen fra nivå en, hvor det i utlysningen fra nivå 1 står:
"Som hovedregel tilby fast ansettelse fra start når planlagt varighet av
ansettelsesforholdet er mer enn to år, også i eksternt finansiert virksomhet,
og uten angitt sluttdato (gjelder ikke vikariater)”.
3) For å begrense rapportering av midlertidige ansatte, ønsker helsefakultetet å
endre de eksternt finansierte stillinger på grunnlag av at disse er enklere å si
opp: «Det vil være mer hensiktsmessig å gjøre dette på eksternt finansierte
stillinger, da disse er mindre komplisert å si opp, med bakgrunn i at
finansieringen faller bort. (omhandler Støttestillinger for undervisning,
forskning og formidling)». De midlertidige ansatte vil ikke vinne noe på å bli
fast ansatt for en gitt periode, uten at det er reelle tiltak/virkemidler som
legges til rette slik at universitetet kan bistå i eventuelle overgangsfaser
mellom oppnåelse av ekstern finansiering. Oppsigelse vil også virke negativt
på en CV, noe som kan føre til ekstra belastning for den ansatte.

Thrina Loennechen
Dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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