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Til stede: 
Fra styret: Pål Barkvoll, Bente Brokstad Herlofson, Carl William Glad (vara for Aurora 
McQueen), Erik Normann, Aya Bajalan, Amer Sehic, Bente Olin Teigmo, Fatima Al Askari, 
Vaska Vandevska-Radunovich (vara for Morten Enersen) og Line Bakkevig  
Observatør med talerett: Alix Young Vik 
 
Meldt forfall: 
Morten Enersen, Aurora McQueen  
 
Tilstede fra admirasjonen: 
Britt Amundsen Hoel, Leif Erling Jensen og Maria Nesteby.  
 
 
 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 
 

Orienteringssaker  

Orientering om 
prosjektet felles 
admin OD-MED 
 
 

Prosjektleder Eva Helene Mjelde orienterte om prosjektet - 
Vurdering av mulighet for felles fakultetsadministrasjon OD-MED. 
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen har ønsket å utrede 
hvorvidt OD og MED kan ha en felles administrasjon. Dette 
forutsatt at fakultetsstrukturen opprettholdes. Sammenfatningen av 
prosjektet har blitt levert til begge fakultetene. Styringsgruppens 
anbefaling til universitetsdirektøren ble klar 12.5. Styringsgruppen 
Konklusjonen er at en felles administrativ funksjon for Med og OD 
mente at man ikke vil oppnå målsettingene og gevinstene som er 
satt ved å lage en felles administrasjon for de to fakultetene. 
Rapporten synliggjør videre at det er et potensial for å vurdere 
samarbeidsflater og administrative fellesløsninger på flere områder. 
Universitetsdirektøren har ikke fattet endelig beslutning i saken.  

Dekan orienterer: 
 

Beredskapsarbeid ved OD 
Beredskapsledelsen har siden tidlig mars avholdt daglige møter (i 
Zoom). Et smittevernutvalg ble tidlig oppnevnt som rådgivende 
utvalg for dekan og som ledes av førsteamanuensis Morten 
Enersen.  
Fakultetets sine nettsider oppdateres kontinuerlig med særlig fokus 
på klinikkrutiner.  
Fakultetet har også oppnevnt en vitenskapskomite som et 
rådgivende organ og som ledes av forskningsdekan Linda 
Bergersen.   
Klinikkene har siden april vært i drift med begrenset pasienttilbud 
og med alle de nødvendige forskriftsmessige tiltak. 
 
Det blir nå viktig å planlegge og tilrettelegge for aktivitetene 
fremover. Alle teoretiske eksamener skal være digitale frem til 
sommeren.  
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Regjeringen og UiO har nå åpnet for at ansatte kan komme tilbake 
på jobb. Fakultetet følger Regjeringens og UiOs policy.  
Fakultetet arbeider for at klinikkene igjen kan være i tilnærmet 
normaldrift i løpet av høsten.  Fra 27. april startet fakultetet opp et 
tilbud om praktisk trening på fantomhoder for studenter på 
Ferdighetssenteret for å forberede studentene til arbeid med 
pasienter til høsten. 
Fakultetet gjennomførte den første digitale disputasen og 
planlegger for flere digitale disputaser fremover.  
Fakultetet er i gang med å planlegge vitnemålsseremonien for 
avgangskullene.   

Fakultetsdirektør 
orienterer: 
 

Status økonomi forventet inntektstap pga. korona 
Foreløpige prognoser tilsier et betydelig merforbruk grunnet 
bortfall av pasientinntekter og betydelig ekstra investeringer i 
nødvendig dentalt utstyr. Fakultetet vil søke om kompensasjon for 
økonomisk tap knyttet til håndtering av Covd19.  
Søkertall 2020: 
Det er gledelig at søkertallene både til master og bachelorstudiet 
øker.  

Vedtakssaker  
FS sak 11/2020 Tidspunkt for avholdelse av valg av dekan Vedtak: 

Fakultetsstyret anbefaler overfor rektor at tidspunktet for valg av 
dekan ved Det ontologiske fakultet, for perioden 01.01.2021-
31.12.2024, avholdes i perioden 7.-14. oktober 2020.   

FS sak 12/2020 Stillingsbeskrivelse for dekan ved Det odontologiske fakultet 
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtok, med de endringene som fremkom i møtet, 
det framlagte forslaget til stillingsbeskrivelse for stilling som dekan 
ved Det odontologiske fakultet.  
Fakultetsstyret vedtok at dekan fortrinnsvis bør være tannlege. 
 
Hjemmelen for midlertidig ansettelse er regulert i universitets- og 
høyskoleloven § 6-4 nr 1.  
 

FS sak 13/2020 Stillingsbeskrivelse for instituttleder ved Institutt for klinisk 
odontologi 
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtok IKO-styrets anbefalte forslag til 
stillingsbeskrivelse for instituttleder på Institutt for klinisk 
odontologi for perioden 01.01.2021-31.12.2024. 
Dekanen gis myndighet til å utforme kunngjøringstekst basert på 
stillingsbeskrivelsen.  
Hjemmelen for midlertidig ansettelse er regulert i universitets- og 
høyskoleloven § 6-4 nr 1.  
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Referatsaker Protokoll IKO   -  ingen kommentar 
 Referat fra IDF -  ingen kommentar 


