
Farmasøytisk institutt  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

 

 

PROTOKOLL 

 

Onsdag 29. januar 2020, kl 12.00-15.00, rom 298B Farmasibygningen 

 

Tilstede: Henrik Schultz, Ragnhild E. Paulsen (for Marianne Hiorth), Ole Andreas Økstad, Camilla 

Stensrud, Abel Mengeste, Åse Ertesvåg, Martine Narum 

Forfall: Marianne Hiorth 

  

 

SAKSLISTE 

 

Sak 01-20 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

 

Sak 02-20 Signering av protokoll fra forrige styremøte 

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon.  
 

Sak 03-20 Innstillingsutvalg Førsteamanuensis i farmakologi 

 Oppnevnelse av Innstillingsutvalg for stillingen Førsteamanuensis i farmakologi ble 

vedtatt på sirkulasjon. Følgende ble oppnevnt: 

  Hanne Winther-Larsen (seksjonsleder og nærmeste leder for stillingen) 

Sverre Arne Sande (professor i galenisk farmasi, representant fra en annen seksjon) 

Kristine Løkke Olsen (studentrepresentant) 

Rigmor Solberg (professor i farmakologi) 

Henrik Schultz (instituttleder) 

 

Sak 04-20 Kommunikasjonsstrategi 2020-2022, vedtakssak 

Forslag til kommunikasjonsstrategi var sendt ut på forhånd. UiO er i ferd med å 
utforme en kanalstrategi for kommunikasjon så instituttets kommunikasjonsstrategi 
er utformet i tråd med dette.  
Vedtak: Kommunikasjonsstrategi 2020-2022 for Farmasøytisk institutt vedtas med 
de endringer som fremkom i møtet. 

 
Sak 05-20 Årsregnskap 2019, orienteringssak  

Saksdokumenter var sendt ut på forhånd. Muntlig orientering ble gitt i møtet. 
Årsregnskapet er allerede godkjent av MN. Langtidsprognosene viser stort 
underskudd, dette gjelder alle institutter ved MN, og skyldes hovedsakelig at 
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Regjeringens avbyråkratiseringskutt belastes instituttene f.o.m. 2020 (tidligere tatt 
på fakultetsnivå). En annen faktor som påvirker langtidsprognosen er at det i den 
kommende femårsperioden er flere vitenskapelige ansatte som går av med pensjon, 
og instituttet ønsker noe overlapp og kompetanseoverlevering, samt at det blir flere 
samtidige startpakker. Instituttet bruker de pengene vi får, men har ikke noe 
handlingsrom. Instituttet styrer godt i hht årlige budsjetter, men de store 
underskuddene som vi ser i langtidsprognosen er svært utfordrende. MN har 
signalisert at de ønsker et møte med instituttet for å se på de langsiktige 
økonomiske utfordringene. 
Vi ser at vi har en fin utvikling på eksternfinansiert virksomhet, men vi ligger relativt 
lavt sammenlignet med øvrige institutter ved MN. 
Vedtak: Orientering om årsregnskapet 2019 tas til etterretning. 

 
Sak 06-20 Referat- og orienteringssaker 

a) Industrisamarbeid; instituttleder orienterte om eksisterende og fremtidige 

muligheter for industrisamarbeid. Instituttet har et godt samarbeid med 

AstraZeneca, og det vil være interessant og nyttig for instituttet å utvikle mer 

industrisamarbeid, ikke minst knyttet til de tematiske områdene i 

Livsvitenskapssatsningen.  

b) Livsvitenskapsbygget – tematiske områder. Instituttets fire forslag er brede nok 

til å favne instituttets fagområder og alle er støttet av og tatt med i MN-

fakultetets forslag. Tre av de fire forslagene fra instituttet har støtte fra Medfak 

og Odontologi. Alle innspill til tematiske områder fra bla. MN, Medfak, OD skal 

samordnes innenfor Livsvitenskapssatsningen. Det er viktig å få informasjon om 

den videre overordnede planen etter at de tematiske områdene er vedtatt. 

c) Ny forskrift for farmasiutdanningen: Forskrift om nasjonal retningslinje for 

farmasøytutdanningene, bachelor- og masterutdanning i farmasi: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-25, ikrafttredelse 

01.02.2020. Forskriften vil gjelde f.o.m. studieopptak 2021. 

d) Jevngodsaker og jevngodopptak; i lys av innføring av den nye forskriften har 

instituttet bedt om å få stoppe jevngodopptaket våren 2020. Det er en rekke 

forhold som må avklares internt og instituttet ønsker også en samkjøring av 

både vurdering og opptak nasjonalt. 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-25
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Sak 07-20 Eventuelt 

- Fakultetet har bedt instituttstyret om å utarbeide et utkast til kunngjøringstekst til 

instituttlederstillingen innen utgangen av april. Det nedsettes en arbeidsgruppe 

bestående av instituttstyret, seksjonsledere og kontorsjef. 

 

 

 

   

e.f. Solfrid Odnes, kontorsjef 


