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Sak:

på

saker

1/20 Forslag på høringsinnspill fra Det helsevitenskapelige fakultet på
Grimstadsutvalgets rapport (sirkulasjonssak 31.1.20)
Fakultetsstyret godkjenner høringsforslaget med de innspillene som
fremkom i møte.
5/20 Årsregnskap 2019- Det helsevitenskapelige fakultet
1. Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2019.
2. Nivå på forskuttering av inntekter til utstyrsinvesteringer reduseres
noe ved at allerede gjennomførte investeringer ses i sammenheng
med utstyrsbevilgningen til MH2.
3. Fakultetsledelsen kan i dialog med instituttene vurdere å
omdisponere avsetninger fra institutt som har avsetninger over 7 %,
selv om fakultetet som helhet er under avsetningsmålet ved
utgangen av 2020.

som

Ok.

Pkt. 1 og 2
er
gjennomført
og pkt. 3 i
prosess.

6/20 Oppretting av nytt bachelorprogram i sykepleie med studiested Kautokeino
Fakultetsstyret godkjenner studieplan for et nytt bachelorprogram i
Gjennomført.
sykepleie med studiested Kautokeino, samt oppretting av nye emner i
Studiestart
vår 2021.
forbindelse med ny studieplan.

7/20 Status Avdeling for komparativ medisin (AKM) -kompenserende tiltak
Fakultetsstyret ber dekanen å søke universitetsdirektøren om finansiering
Gjennomført.
av eksisterende og nye kompenserende tiltak for brukere rammet av
stengingen av AKM.
Retningslinjer for forvaltning av de nye støtteordningene (fond) fastsettes av
Fakultetsstyret jf. Diskusjonen i møtet.
Så snart den endelige finansieringsplanen er avklart av universitetsstyret
nedsettes det et utvalg med mandat til å forvalte fondet jf. føringene i
saksfremlegget.
Merknad: Utvalget anmodes om å utarbeide kriterier som legges frem for
Fakultetsstyret.
8/20 Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi
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1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet tilsetter
Mohammed Al-Haroni i 100 % stilling som instituttleder (stillingskode
1475) ved Institutt for klinisk odontologi.
2. Tilsettingen er på åremål i fire år fra tiltredelse, med mulighet til
forlengelse for to nye åremål etter søknad.
3. Dersom Mohammed Al-Haroni takker nei til stillingen, skal den lyses
ut på nytt.

Gjennomført

10/20 Helsefaks priser for 2020: Formidlingsprisen, Utdanningsprisen,
Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker (sirkulasjonssak
19.5.20)
1. Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2020:
Gjennomført
 Forskningsprisen tildeles professor Terje Larsen, Institutt
for medisinsk biologi.
 Pris til yngre forsker tildeles postdoktor Erik Knutsen,
Institutt for medisinsk biologi.
 Undervisningsprisen deles ikke ut i 2020.
 Utdanningsprisen tildeles Nasjonal videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning ved professor Camilla
Lauritzen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge –
Nord.
 Formidlingsprisen tildeles professor Ørjan Olsvik, Institutt
for medisinsk biologi.
2. Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av
prisutdelingen, mens vinnerne offentliggjøres først under
sommerfesten 24. juni 2020.
14/20 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2019 ved Det
helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsstyret tar Utdanningsmeldingen 2019 til etterretning og godkjenner
følgende styringssignaler til oppfølging høst 2020 og vår 2021:
1. Tiltak for å redusere frafall på aktuelle utdanninger.
2. Identifisere tiltak for å forbedre resultater på nasjonale deleksamen
innen anatomi, fysiologi og biokjemi for bachelorprogrammet i
sykepleie.
3. Gjennomgang av rutiner for evaluering av emner ved Helsefak.
4. Utarbeide plan for økt pedagogisk kvalitet ved digitalisering av
studietilbud.
5. Gjennomgang av utdanning for veiledere ansatt i praksisfeltet.
6. Organisering og implementering av langsgående plan for TPS.
15/20 Faglig tilhørighet for Bachelor i paramedisin
1. Bachelorstudiet i paramedisin flyttes frå Institutt for klinisk medisin
(IKM) til Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO),
2. Ansatte tilknyttet studiet overføres til IHO. Tilhørighet for
anestesileger i bistilling vurderes nærmere.
3. Dekanen vurderer organiseringen av forskningen tilknyttet
fagområdet akuttmedisin og paramedisin nærmere i samarbeid med

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

I prosess.

Gjennomført

2

IHO og IKM.
16/20 Årsrapport om HMS og beredskap i Helsefak 2019
1. Fakultetsstyret tar Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og
beredskap for 2019 ved UiT til etterretning.
2. Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet
og beredskap for 2019 ved Helsefak.
3. 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.

19/20 Revidert budsjettfordeling 2020 ved Det helsevitenskapelige fakultet
1. Fakultetsstyret vedtar at en engangstildeling på 6 mill. kr. Skal lyses I prosess.
ut og gjøres søkbar for de fagmiljøer som mottar nye studieplasser.
Dekanen gis fullmakt til å vurdere søknadene fra instituttene og
fordele midlene i tråd med formålet for tildelingen og basert på en
vurdering av søkende enhets økonomiske situasjon.
2. Fakultetsstyret
vedtar
at
basisfinansiering
tilknyttet
nye
studieplasser fordeles i henhold til forslaget i saksfremlegget, under
den forutsetning at studieplassene fylles opp.
3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å kunne omdisponere midler fra
et studieprogram til et annet dersom det viser seg utfordrende å øke
kapasiteten i tråd med tildelingen på kort sikt.
20/20 Finansieringsmodell prosjektkontoret ved Det helsevitenskapelige fakultet
1. Prosjektkontoret styrkes med 4 årsverk. Tilsettinger gjøres så snart som Ok.
mulig.
2. Det settes av 1,2 mill. som incentivmidler for registrering av
allmennrettet formidling i Cristin i budsjettet for 2021.
3. Resterende midler fra pott til allmennrettet formidling inngår i
finansieringen av prosjektkontoret.
4. Fakultetsstyret får forelagt en endelig finansiering av de 4 nye stillingene
på prosjektkontoret i desember møtet.
21/20 Revisjon av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsstyret godkjenner foreslåtte endringer i følgende studieprogram:
 Bachelor i idrettsvitenskap
 Masterprogram i sykepleie
 Masterprogram i psykologi

Gjennomført

22/20 Rapport forskning 2019- Det helsevitenskapelige fakultet
Rapporten tas til etterretning og forslag til tiltak støttes.
I prosess.
23/20 Møteplan for Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for 2021
Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2021.
Ok.
 Fakultetsstyremøte torsdag 25. februar 2021
 Internseminar med instituttledere og dekanatet onsdag 5. mai 2021
 Fakultetsstyremøte torsdag 6. mai 2021
 Fakultetsstyremøte mandag 21. juni 2021.
 Fakultetsstyremøte torsdag 16. september 2021 (tentativt
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møtetidspunkt)
Felles styreseminar med UNN styret torsdag 14. oktober 2021
Fakultetsstyremøte fredag 15. oktober 2021
Fakultetsstyremøte torsdag 2. desember 2021.

28/20 Budsjettfordeling 2021 og planleggingsrammer for 2022-2025 for Det
helsevitenskapelige fakultet
1. Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2021 slik det
I prosess.
fremkommer av saksfremlegget.
2. Fakultetsadministrasjonen gis tillatelse til en overbudsjettering for
2021 i tråd med saksfremlegget.
3. Tildeling av rekrutteringsstillinger fra UiT sin pool flyttes ut av
fakultetets budsjettfordelingsmodell.
4. Udisponerte midler på 1,8 mill. kr benyttes for å øke fakultetets
strategiske midler, samt å redusere overbudsjetteringen på
fakultetsadministrasjonen i 2021.
5. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen komme tilbake til styret med et
forslag til mindre justeringer i dagens budsjettfordelingsmodell.

Thrina Loennechen
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–
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