-10.40

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet
Digitalt møte på Teams
06.05.2021
09:00-10.40

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Stener Kvinnsland
Trond Brattland
Nina Langeland
Rolv-Ole Lindsetmo
Kristin Andreassen Fenton
Terje Thomsen
Kolbjørn Rafoss
Sameline Grimsgaard
Ranveig Lind
Ida Løken Killie
Eirik Sødal Vole
Vibeke Guddingsmo
Ellen Marie Knotten
Arnt Øystein Andersen
Tina Julie Vollan

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Ekstern representant
Ekstern representant
Ekstern representant
Ekstern representant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Thrina Loennechen
Kjetil Kvalsvik
Trond Nylund
Elin Glad

Stilling
Dekan
Fakultetsdirektør
Ass. Fakultetsdirektør
Førstekonsulent, Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Fakultetsstyret takker forsker Maria Therese Ahlen, UNN, for en interessant presentasjon av «Vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni (VITT) etter Covid-19 vaksine».
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Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

Arkivref.

FS 12/21

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 13/21

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 25. februar 2021

2019/1258

FS 14/21

Møtereferat fra Fakultetsstyret behandling av
sirkulasjonssak i perioden 21.-28.04.2021

2019/1258

OS 8/21

Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 9/21

Fullmakt saker i perioden 19.februar til 27. april 2021

2019/1258

FS 15/21

Forslag om å endre Fakultetsstyret sammensetning ved
Helsefak fra 1.1.2022

2019/797

FS 16/21

Helsefaks priser 2021

2021/2061

FS 12/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.05.2021

Vedtak
Møteinnkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.
FS 13/21 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 25. februar 2021 2019/1258
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra styremøte den 25. Februar 2021
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.05.2021

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.
FS 14/21 Møtereferat fra Fakultetsstyret behandling av sirkulasjonssak i perioden 21.-28.04.2021
2019/1258
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner møtereferat etter behandling av tilsettingssaker på sirkulasjon.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.05.2021

Vedtak
Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra sirkulasjonssak i perioden 21.-28. april 2021.
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Side 2

OS 8/21 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.05.2021




















Oppfølging av Grimstadsutvalgets anbefaling. Helsefak fikk tildelt 20 nye studieplasser i revidert
statsbudsjett med oppstart høsten 2020. Fakultetet er nå bedt om å utrede muligheten for å ta opp
ytterlige 30 studenter. Svar til KD koordineres med de andre fakultetene som tilbyr
medisinerutdanning og Helse Nord, og svarfristen er 20 juni.
Det arbeides med å lage en modell for finansiering av desentralisert medisinerutdanning. Denne
vil også kunne benyttes i beregningen av kostnader for opptak av ytterlige 30 studenter.
Fakultetsstyret vil få en orientering om SHoT undersøkelsen som baserer seg på studentenes
egenvurdering av egen helse og trivsel i juni møte av Studentsamskipnaden.
Universitetene har fått midler til å ansette studentassistenter. Ved Helsefak er disse stillingene
lyst ut, med søknadsfrist 17. mai 2021. Midlene dekker lønn i 20 % stilling for seks måneder i
2021. Studentsamskipnaden har fått midler rettet mot tiltak for å øke studentenes trivsel.
De fire universitetene som har medisinerutdanning, har i samarbeid med universitetssykehusene
og Kreftforeningen etablert et nasjonalt hjernesvulstkonsortium. OUS har sekretariatet og det
ledes av Rolf Bjervig, UiB. Helsefak har foreslått professor Tor Ingebrigtsen, Institutt for klinisk
medisin, som fakultetets representant i styringsgruppen.
UiT er invitert til å komme med innspill til revidert langtidsplan for forskning og høyere
utdanning. Helsefak er representert i arbeidsgruppen ved UiT, av professor og prodekan
forskning og innovasjon Johanna Sollid, som skal gi anbefalinger knyttet til
forskningsinfrastruktur for å møte trenger og utfordringer inn mot 2030.
Det er også nedsatt en arbeidsgruppe ved Helsefak som skal komme med anbefalinger om
trender og utfordringer i 2030, innenfor helseområdet. Hva betyr dette for prioritering og fokus
for norsk forskningspolitikk de neste ti årene og for UiTs samfunnsoppdrag?
Dialogmøte med Universitetsledelsen 7. mai 2021. Utdanning var hovedtema, her det rettet fokus
på arbeid med kvalitetssystemet, innovasjon i utdanningene, gjennomstrømming av stipendiater,
Horisont Europa, mulig bortfall av gradsforskriften, felles studieplan for sykepleierutdanningen
og utfordringer knyttet til praksis.
I UiTs budsjettkonferanse 7. mai 2021 var fokus på budsjettarbeid og prioriteringer de
kommende årene.
Fakultetsledelsen har møtt påtroppende rektor og han vil fremover møte alle instituttlederne.
Fokus på møte var hvilke utfordringer og muligheter ser fakultetet og hvilke planer har man for
de neste fire årene.
AKM-fondet har hatt sin andre utlysning og tildelingen er straks ferdigbehandlet. I fondet var det
i utgangspunktet 45 mnok tilgjengelig som skulle fordeles på tre utlysninger (3*15 mnok). I
første runde ble 11,3 mnok innvilget 15 omsøkte prosjekter. I andre runde ligger det an til at ca.
11 mnok tildeles i alt 13 omsøkte prosjekter. De resterende 22.7 mnok blir lagt i potten til tredje
utlysning som planlegges høsten 2021.(under forutsetning av kirurgisk forskningslab og
isolasjonskorridoren er under ferdigstillelse og at en realistisk åpningsdato er foreslått.
Statusorientering AKM av Trond Nylund. Isolasjonskorridoren og kirurgisk forskningslab
forventes å åpnes rundt årsskifte.
Søkertallene til studier ved Helsefak ble presentert av Elin Glad.
Helsefak vil ta opp et ekstra kull på master i sykepleie høsten 2021.

Vedtak
Fakultetsstyret tar sakene til orientering.
OS 9/21 Fullmakt saker i perioden 19.februar til 27. april 2021 2019/1258
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.05.2021
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Side 3

Vedtak
Fakultetsstyret tar sakene til orientering.
FS 15/21 Forslag om å endre Fakultetsstyret sammensetning ved Helsefak fra 1.1.2022 2019/797
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret ber universitetsstyret om å endre Fakultetsstyret ved Helsefaks sammensetning
fra neste valgperiode til 11 medlemmer.
2. Fakultetsstyret vil fra 1.1.2022 bestå av tre eksterne representanter, fire representanter fra tilsatte
i forsknings- og undervisningsstillinger, en representant fra de midlertidig vitenskapelig tilsatte,
en representant fra de teknisk/administrativ tilsatte og to studentrepresentanter.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.05.2021

Vedtak
Innstillingen ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer.
FS 16/21 Helsefaks priser 2021 2021/2061
Innstilling til vedtak:
1. Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2021:
 Forskningsprisen tildeles professor Inger Njølstad, Institutt for samfunnsmedisin.
 Pris til yngre forsker tildeles postdoktor Sybil Akua Okyerewa Obuobi, Institutt for farmasi.
 Undervisningsprisen tildeles høgskolelærer Andrea Falk Lorentzen, Institutt for helse- og
omsorgsfag
 Utdanningsprisen tildeles førstelektor Eva Therese Næss, førsteamanuensis Svein Bergvik,
førsteamanuensis Ragnhild Sørensen Høifødt og universitetslektor Camilla Breivik, Institutt
for psykologi
 Formidlingsprisen tildeles førsteamanuensis Audun Hetland, Institutt for psykologi.
2. Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av prisutdelingen, mens vinnerne
offentliggjøres først under sommerfesten 21. juni 2021.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 06.05.2021

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fakultetsstyret.
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