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Til: Tjenestemannsorganisasjonene          Fakultetsadministrasjonen 
   
Fra: Det odontologiske fakultet Postboks 1142, Blindern 
 0317 Oslo 
Kopi:         
 Telefon: 22 84 59 68 
Saksbehandler: Anne Grethe Søreng  
  
Emne: Møte  
  

Dato: 18.03.2022 Sakser: 2022/872 Sakseier: OD      
 
 
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte Dato: 18.03.2022 kl. 09.00 – 10:30  
Sted: Hybridmøte: Zoom / Geitmyrsveien, Rom 312 
 
 
Til stede: 
Karen Marie Ulshagen Fakultetsdirektør 
Tiril Willumsen   Dekan 
Ann-Kristin Ruus  FF, OD   
Ingvild Johnsen Brusevold Akademikerne, OD 
Trine Elin Brobakke Lang NTL, OD 
Anne Karin Kristoffersen VO 
Anne Grethe Søreng   Fakultetsadministrasjonen (referent) 
 
Meldt frafall: Leif E- Jensen, Catherine Anne Heyward VO    
 
Merknader til innkalling eller dagsorden: JA/NEI 
 
 

 Informasjonssaker 
 

Saksnr.:  Sak 
 

Sak 10/2022 Fast post: Aktuelle saker fra dekan 
 
Det vises til vedlagte PPP 
 
Dekan informerte fra følgende områder: 

 Kort om status til klinikkdrift 
 Strategisk plan 
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Det planlegges et seminar med eksterne aktører som supplement i 
arbeidet med strategisk plan. Hensikten er både å få innspill fra de 
aktuelle aktørene og å profilere OD.   
 

Sak 11/2022 Fast post: Status økonomi  
 
OD har fått utsettelse ut 2024 for å komme i budsjettbalanse. 
 
Det er nødvendig med nyanskaffelser av uniter (tannlegestoler).  
Utgreing av alternativer er i gang. 
 

Sak 12/2022 Andre informasjonssaker 
 
Det vises til vedlagte PPP 

 Lovisenberg gt 6 
Dekan informerte om bakgrunnen for OD’ s bruk av lokalene i 
bygget som nå tilhører Statsbygg. Statsbygg krever at lokalene skal 
være tilgjengelige for FHI senest innen 01.2025. Det er avholdt møte 
med KD/EA med signaler om at Statsbygg dekker kostnader for 
ombygging av nye lokaler, som må være i GMV grunnet 
klinikken. 
 

 Tannteknikerutdanningen 
Det vises til vedlagte PPP:  
Dekan orienterte: OsloMet har henvendt seg til OD med spørsmål 
om å overta utdanningen før ferdigstillelse av nytt klinisk bygg. 
Forutsetning gitt fra OD er at utdanningen er økonomisk 
bærekraftig og faglig interessant for UiO og at der er lokaler 
tilgjengelig. 
 

 Elektronisk pasientsystem (EPJ) 
For å oppfylle kravene i lovgivningen, må det gjennomføres en 
åpen anbudskonkurranse 

• Tidsplan (i beste fall) 
• Konkurransedokumenter klare 6. april 
• Tilbudsfrist: 9. mai 
• Kontraktsinngåelse: 22. juni 

 
 
 
 
 

 Drøftingssaker 
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Saksnr.:  Sak 

 
Sak 13/2022 Strategisk bruk av postdoktorstillinger. Sak til fakultetsstyret 

22.03.22  
 
Dokumenter var vedlagt 
Kommentarer: 
 
Akademikerne 
Det er ikke bare disse stillingen som trenger prioriteres 
Det er mange som snart går av. Er det er rullering her? 
 
Dekan svarte: Der er viktig å tenke rundt rekrutteringen fremover. 
Internt bruk av eksisterende ressurser eller utlysninger. Dette er 
diskusjoner som må gå i fagavdelingene og ved instituttene. 
 
Forskerforbundet: Går det an å omprioritere disse postdoc-
stillingene? Det er ofte et krav for å søke finansieringsmidler at det 
en postdoc-stilling allerede er tilknyttet.  
Det ble også påpekt at det virker som de som allerede har mange 
postdoc’er tilknyttet, og allerede har mye forskning, får mer.  
 
Dekan svarte: Om vi skal ha store og små grupper i forskningen er 
også en strategi. Prioriteringen i denne saken er lagt ut i fra at vi 
må ivareta samfunnsoppdragene våre, nemlig å opprettholde og 
bygge opp fagkompetansen på undervisning og forskning.  
 
Akademikerne påpekte at det ikke er omtalt noe av prosessen i 
denne saken. Det ble påpekt at prosessen kunne ha vært mer åpen 
og sett i en helhetlig sammenheng. Denne sakne er jo ferdig 
spikret og at det ikke er noe mer å tilføye. Det ble påpekt fra 
akademikerne at det må foregå en rullering her. 
 
Fakultetsdirektør informerte om at det vil bli laget er tillegg til 
saken når den blir tatt opp i FS.  
 
Saken er ferdig drøftet 

Sak 14/2022 Partssamarbeid 
Det ble vist PPP av drøftelse gjort i fjor. Det ble enighet om at 
organisasjonene skulle forberede et innlegg hver til neste IDF-
møte. 
Saken drøftes på nytt 08.04.2022. 
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 Eventuelt 

 
Sak snr.: SAK 

 
Sak 15/2022 Forslag fra Forskerforbundet: 

Hvordan håndteres krisen i Ukraina ved UiO? 
E-poster er gått ut til studenter og ansatte dekan 03.03.2022 om at 
vår oppgave som lærested, klinikk og arbeidsplass er å ivareta alle 
menneskene på en omsorg- respektfull måte. 
Akademikerne opplyste også om at UiO har lagt ut informasjon på 
sine nettsider. Krig i Ukraina: Dette gjør UiO - Universitetet i Oslo 
 

 
 
 
  
Karen Marie Ulshagen 
Fakultetsdirektør, møteleder    Anne Grethe Søreng 
        referent 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent ved UiO og er derfor ikke signert. 

 
 
Merknadsfrist: 25.03.2022 
 



IDF 18.3.2022



Kort om status klinikkdrift 
• Tilbake til tilnærmet hverdag - Klinikkene går som planlagt

• Digital undervisning i zoom erstattes av fysisk- oppfordres til opptak

• Studenter, ansatte og pasienter med ny-oppståtte luftveissyndromer skal 

ikke inn i bygningene

• Triage avvikles, erstattes med plakater

• Undersøker muligheter om å holde klinikkene åpne frem til 24.6

• Vitnemålseremoni i Universitetets Aula tirsdag 21. juni



Strategisk plan  

Side 3

Koordiningsgruppen 
utarbeider 
overordnet 

diskusjonsnotat  
15.01 -15.02.22

Høring ute i 
organsasjonen 
15.02-15.03.22

Kordineringsgruppen 
sammanfatter 

innspill 
15.03-15.04.22

Utkast til startegi
sendes institutene

15.05-01.06.21

Styret vedtar strategi i 
juni   etter 
sammenfatning fra 
koordinerinsgruppen 

Ansatte og studenter skal inkluderes i strategi arbeidet. Styret  ba derfor om at ble utarbeidet 
noen sentrale spørsmål som skulle sendes ut i organisasjonen. Det ble gjort 15.2.2022, i henhold 
til tidsplan. Følgende tema:

·         Arbeids – og læringsmiljø
·         Forskning
·         Utdanning 
·         Klinikk
·         Kunnskapsformidling og dialog med omverdenen



Strategisk plan - forts

•Spørsmålene ble sendt ut pr nettskjema
•Svarene ble anonymiserte
•Det ble også oppfordret til å besvare som grupper
•Ved fristen, 15. mars, var det innkommet færre svar en ønsket
Fristen ble forlenget til 20. mars

Videre prosess

Side 4



Lovisenberg gt 6 

•Statsbygg ønsker å samle alle FHI aktiviteter i Lovisenberg gt 6. 
•Statsbygg hevder de har bruksrett for lokalene og at lokalene skal være 
tilgjengelige for FHI senest innen 01.2025. Ingen dokumentasjon foreligger.

•UiO ved Eiendomsavdelingen(EA) ba om å få disponere lokalene til nytt klinikk 
bygg var ferdigstilt, uten oppnådd enighet

•EA ba da om finansiering av alternative erstatningslokaler
•Det er avholdt møte med KD/EA med signaler om at KD dekker kostnader for 
ombygging av nye lokaler, som må være i GMV grunnet klinikken

•Usikkerheten knytter seg til finansiering av såkalte «følge kostnader»

Side 5



Alt. A Arealer i eksisterende kantine:

Arealer:
Kantinearealer rom 142 og 143 og kantinekjøkken frigis til 
laboratorium
Seminarrom 145 (og evt 140) frigis til kontorarbeidsplasser
Arealer i kjeller må frigis, f.eks p-areal ved kjøreport
Studentpub utgår
Uteareal mellom rom 142 og 145 kan vurderes 

Utfordringer:
Erstatte kantinefunksjon og studentpub

Fordeler:
Etasjehøyde og frihetsgrader infrastruktur

Konklusjon:
Det er mulig å flytte ORL til dagens kantine



Alt. B Arealer GV69:

6 – 10 kontorarbeidsplasser 

Ill.: 1 etasje
Arealer:
Hele 1 etasje samt en del kontorer i 2 etasje må frigis
Kontorarealer samt lab 212 i 2 etasje må frigis
Arealer i kjeller må frigis 

Utfordringer:
Etasjehøyde
Vern/byggetilatelse
Følgekonsekvenser ved omplassering

Konklusjon:
Det kan være mulig å flytte ORL til GV69, men det blir krevende å 
imøtekomme krav til infrastruktur.

Dekanatet stiller seg bak at UiO melder inn til KD estimater 
på ombygging av kantinearealet til nye arealer for Klin Lab.



Tannteknikerutdanningen

•Foreligger en intensjonsavtale mellom UiO og OsloMet om at bachelorutdanningen 
i tannteknikk blir tatt med en del av utredningen for nytt bygg for Det odontologiske 
fakultet.

•OsloMet har imidlertid henvendt seg til OD med spørsmål om å overta utdanningen 
før ferdigstillelse av nytt klinisk bygg

•Forutsetning gitt fra OD er at utdanningen er økonomisk bærekraftig og faglig 
interessant for UiO og at der er lokaler tilgjengelig

•Nedsatt arbeidsgrupper for å vurdere overnevnte
•UiO har vurder økonomien, en faglig vurdering er under ferdigstillelse.  

Side 8



Elektronisk pasientsystem (EPJ)
•Markedsdialog er gjennomført
•Vi har mottatt svar fra to leverandører:

• Oppu Systemer As Norge Filial og  Titanium Solutions

•For  oppfylle kravene i lovgivningen, må vi gjennomføre en åpen anbudskomnkurranse

•Kravspesifikasjonsgruppen jobber videre sammen med Innkjøpsavdelingen, med å lage 
konkurransedokumenter. Fokus er ODs behov og utarbeidelse av «Case»

•Tidsplan (beste fall)
• Konkurransedokumenter klare 6. april
• Tilbudsfrist: 9. mai
• Kontraktsinngåelse: 22. juni

Side 9



Partssamarbeidet 2021
I IDF møte i april 2021 meldte arbeidsgiver følgende for samarbeidet i 2020

• Har blitt bedre på å skille mellom saker som skal drøftes/forhandles/informeres/diskuteres
• Respekterer tidsfrister – innkalling og referater – Sakene er bedre forberedt
• Kan bli bedre på å orientere om hvordan saker følges opp i etterkant (eks i styret)

Hva er erfaringene?
Siste året
• Flere større drøftingssaker

- OU-IT og Strategisk plan har vært oppe flere ganger  

- Har sakene vært godt nok forberedt og belyst som grunnlag for drøfting?

• Har gjennomgått sakslisten for 2021. Noen saker ligget i bero litt lenge. Kan bli bedre på gjennomstrøm
• Få saker som spilles inn fra (lokale) fagforeninger. Noen saker som burde vært tatt inn i møtene?
• Viktig sak fremover: Revidering av bemanningsplaner 
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