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Dekan Thrina Loennechen orienterte fakultetsstyret om følgende saker;
















Helsefak arbeider med oppfølging av Grimstadsutvalget som anbefalte at det bør utdannes flere
leger nasjonalt. Helsefak sa at det var mulighet å øke med 25 studenter. Vi ble tildelt 20
studieplasser fra høsten 2021. I ettertid er UiT blitt bedt om å utrede kostnadene med ytterlige 30
studenter. Noe som vil bety at Helsefak kan får 166 medisinerstudenter. KD har anmodet om
svar innen 23. juni. RHFene har fått den samme bestillingen, med svarfrist i løpet av august.
Det arbeides med en generisk modell for finansiering av desentraliserte medisinerstudier.
Det arbeides med revisjon av avtalen Helsefak har med Nordlandssykehuset.
Per Håkan Brøndbo startet som instituttleder ved Institutt for psykologi i mars 2021.
Frode Adolfsen er konstituert som instituttleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.
Her vil Monica Martinussen tiltre som instituttleder i løpet av august 2021.
Margitta Kampman tiltrådte som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin, 15. juni 2021.
Carsten Rolland er startet på en ny periode som instituttleder ved Idrettshøgskolen.
Instituttlederstillingen ved Institutt for samfunnsmedisin er utlyst med søknadsfrist 27. juni 2021.
Instituttlederstillingene ved Institutt for vernepleie og Institutt for medisinsk biologi bli utlyst i
løpet av kort tid. Åremålene for instituttlederne ved Institutt for farmasi og Institutt for helse- og
omsorgsfag går ut i 2022, mens åremålet til instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi går
ut i 2024.
Søknadsinitiativene på SFF fra CANS og TREC gikk ikke videre til runde to. Helsefak fikk
ingen tildelinger fra K. G. Jebsen. Tema og søknadskvalitet vurderes, søknadene bearbeides og
forbedres for å øke sjansen for å lykkes ved senere utlysninger.
UiT utdanningspris gikk til dosent Rita Jentoft og førsteamanuensis Vår Mathisen ved Institutt
for helse- og omsorgsfag for arbeidet med å utvikle et kreativ verksted for studenter i ergoterapi.
AKM-fondet har siste utlysning og tildeling høsten 2021. Det gjenstår ca. 22 millioner i fondet.
Universitetsdirektøren inviterte til allmøte 18. juni om situasjonen ved AKM. Det forventes
oppstart i august og at byggeperioden vil vare i 6-8 måneder.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

