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PROTOKOLL 
 

Torsdag 7. mars 2019, kl 10.30-12.30, rom 450 Gydas vei 

Tilstede: Henrik Schultz, Trine G Halvorsen (for Marianne Hiorth), Ole Andreas Økstad, Abel 
Mengeste, Grete Hasvold (for Camilla Stensrud), Chuong-Dai Bui 
Forfall: Tone Veiteberg, Camilla Brox, Marianne Hiorth, Camilla Stensrud, Åse Ertesvåg 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 08-19 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
  Vedtak: Godkjent 
 
Sak 09-19 Protokoll fra forrige styremøte 

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon.  
 
Sak 10-19 Innstilling av førsteamanuensis i legemiddelanalyse, vedtakssak 

Saksnotat var sendt ut på forhånd, inkludert utlysningstekst, utvidet søkerliste, 
bedømmelseskomiteens rapport og innstillingsutvalgets innstilling. 
Vedtak: Instituttstyret støtter innstillingsutvalgets vurdering og innstilling. 

 
Sak 11-19 Ny stilling – kommunikasjonsrådgiver, vedtakssak 

Saksnotat var sendt styret på forhånd, inkludert utkast til kunngjøringstekst.  
Vedtak: Instituttstyret godkjenner opprettelse av en 100% stilling som 
kommunikasjonsrådgiver. Kunngjøringsteksten godkjennes med de endringer som 
ble fremsatt i møtet. 
 

Sak 12-19 Rapport fra eksterne programrådgivere, orienteringssak 
 Rapporten var ettersendt styret. Det var ingen kommentarer fra styrets medlemmer 

ut over at det hadde vært en god prosess i forkant av rapporten, at rapporten ga en 
god tilbakemelding, og at styret støtter en årlig prosess og rapportering. 

 Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
Sak 13-19 Studiebarometeret, orienteringssak 
 Det ble gitt en muntlig orientering i møtet. 

Instituttet har fått jevnt over gode tilbakemeldinger med unntak av to områder; 
gamle bygg og lokaler, og dårlig score på praksisutdanningen. Nytt bygg vil løse 
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problemene med lokalene. Når det gjelder praksisutdanningen er det iverksatt flere 
tiltak; oppdatere veiledningen, bedre informasjon til studentene, 50% stilling ser på 
kommunikasjonstrening, bedre oppfølging av veilederne på praksisstedet, m.m. 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 
Sak 14-19 Referat- og orienteringssaker 

- Fakultetsledelsen, orientering om forestående endringer. 
- Forskningsinfrastruktur, kartlegging over hele UiO, gjelder større utstyr 

organisert som leiesteder, egne nettsider og bestillingssystem kommer. 
- RETHOS – status; i forbindelse med sak 12/19 over så ble det gitt en kort 

orientering om RETHOS (Retningslinjer for helse- og sosialfaglig utdanning). 
Høringsfristen var 1. mars og vår tilbakemelding var bl.a. at forslaget i sin 
nåværende stand vanskeliggjør fleksibilitet i utformingen av utdanningens 
organisering og innhold, bl.a. er læringsutbyttene mer detaljerte for 
farmasiutdanningen enn for noen av de andre helsefaglige utdanningene, samt 
at nåværende formulering kan gjøre det umulig å organisere utdanningen som 
et 5-årig studieløp. Retningslinjene skal etter planen være iverksatt fra høsten 
2020. Ved UiO har farmasi sammen med Medfak, OD og ernæring løftet saken 
til rektoratet. Lenke til høringssvar: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanninger/id2593119/  

- Ny UiO-strategi, det skal utarbeides en ny strategi for UiO. Dette blir viktig 
arbeid fremover. 

- Ny økonomifordelingsmodell er forsinket, men arbeides med. Skal opp i 
ledersamling i mai. 

- Timelønn og honorar 2018, det har dessverre vært mangler i utbetalinger som vi 
er i ferd med å rydde opp i. Det kan imidlertid bety større utgifter enn 
budsjettert for 2019 uten at vi har det endelige resultatet ennå. 

 
Sak 15-19 Eventuelt 

- Åpning apotekreseptur 25. mars, invitasjon sendes 
- Det ble gitt en kort orientering om programmet på instituttsamlingen 4.-5. april 
- Styret ønsker en evaluering av SAB-prosessen 2018 i løpet av senhøsten 2019. 

 
e.f. Solfrid Odnes, kontorsjef 


