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MH2 utbyggingen og utfordringen med at en alternativ etablering av Avdeling for komparativ
medisin (AKM) er blitt forsinket og vil tidligst bli ferdigstilt i august. Berørte stipendiater får
forlenget sin tilsettingsperiode. Det vil bli gjennomført egne møter med de berørte
forskningsgruppene.



Det planlegges oppstart høsten 2018 av bachelor i ambulansefag, ved UiT Norges arktiske
universitet. Fagplanen utarbeides sammen med fagmiljøene ved Universitetssykehuset NordNorge.



Ny instituttleder er under tilsetting ved Institutt for klinisk medisin.



UiT har oppnevnt to arbeidsgrupper, der dekanen deltar i gruppen som skal vurdere den faglige
organiseringen og Nina Emaus er medlem i gruppen som vurderer organisering av campus. Det
er behov for tydelige skiller mellom hvilke oppgaver som skal utføres på de ulike nivåene. To
ulike modeller blir vurdert, en med færre og større enheter og en med mer fragmenterte enheter.
Arbeidsgruppene skal levere sine rapporter 15. februar og fakultetsstyret vil få fremlagt
rapportene på styremøtet den 6. mars 2017.



Forslag på ny budsjettmodellen ved UiT er sendt ut på høring. Fakultetet er invitert til å gi
innspill til universitetsledelsen innen 27. januar 2017.



I dialogmøte med universitetsledelsen så er Helsefak blitt utfordret til å utarbeide en plan for
satsning på forskning på antimikrobiell resistens i samarbeid med NT-fak, BFE-fak og UNN.



Lasse Lønnum er for tiden sykemeldt. Odd Arne Paulsen er konstituert som universitetsdirektør,
med Bjarte Toftaker som ass. universitetsdirektør.



Aakre fondet har tildelt midler til kreftforskning på ca. fire millioner, inkludert
gaveforsterkningsmidler.



Felles styreseminar med UNN-styret den 4. mai 2017 med fokus på forskning. Hvilke
konsekvenser har Husebekk-rapporten for oss og hvordan kan vi best arbeide sammen i nord.
Forslag på program legges frem på styremøte 6. mars 2017, slik at styret får mulighet til å gi
innspill på programmet.



Forskningsetiske saker er håndtert i samråd med universitetsledelsen.



Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanninger har lagt frem «Sykepleiere utdannet i NordNorge. Hvor blir de av?» Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt senter for distrikts medisin.
Rapporten viser at hvor sykepleierne blir utdannet har stor betydning for hvor de senere tar seg
arbeid.



Helsefak har 3900 studenter som årlig er ute i praksis. Dette medfører kapasitetsutfordringer og
saken vil bli fremmet for USAM.



Ph.D utdanningen er flyttet fra Seksjon for forskningstjenester til Seksjon for
utdanningstjenester. De fleste kandidatene vil arbeide utenfor akademia, noe som i større grad
bør vektlegges framover.



Gjennomgang av styresaker for 2016 utsettes til styremøte 6. mars 2017.

Vedtak

Styret tar sakene til orientering.

