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INNLEDNING  
 
IMBs årsplan følger UiOs og fakultets hovedmål 1 – 5: 
 

1. Et grensesprengende universitet 
2. Læringsuniversitetet 
3. Et samfunnsengasjert universitet 
4. Et handlekraftig universitet 
5. Det gode universitetet 

 
Årsplanen trekker ut hovedmomenter i UiOs og fakultetets strategi og beskriver tiltak som en 
oppfølging av strategiene. Tiltak i Det medisinske fakultets årsplan som er relevante for 
instituttet er også tatt med, tilpasset instituttets ståsted. Sorteringen av tiltak følger i hovedsak 
fakultetets årsplan 2013 – 2015, med tillegg av tiltak som kun gjelder for IMB. 
 
UiOs årsplan 2013 – 2015 angir en hovedprioritering hvert år. For årene 2013, 2014 og 2015 er 
henholdsvis Innovasjon, Grunnverdier og Tverrfaglighet valgt som hovedprioriteringer.  
 
Innovasjon: IMBs gjeldende interne strategiske plan har tilretteleggelse for innovasjon som et 
prioritert arbeidsområde.  IMB bidrar til innovasjon ved å tilrettelegge for etablering av mindre 
oppstartsbedrifter innenfor instituttets arealer. Flere avtaler er inngått. Bedriftene forutsettes å 
bygge på IMB-basert forskning og en forskningsfaglig relevans for IMB. Forskning ved IMB 
resulterer også i videreutvikling, optimalisering og ny bruk av eksisterende teknologier og 
prosesser, såkalt inkrementell innovasjon. Bedre synliggjøring og fortsatt utvikling av 
innovasjonsdelen av virksomheten inngår i årsplanen. 
 
Grunnverdier: IMBs gjeldende interne strategiske plan omhandler et sett av verdier knyttet til 
akademisk frihet, samarbeid/åpenhet, arbeids- og læringsmiljø, kompetanseutvikling, synlighet, 
vern om miljøet og etikk. Instituttet vil revidere intern strategisk plan i 2013 og vil da på nytt ta 
stilling til valg av verdier, tilpasset UiOs og fakultetets strategier. 
 
Tverrfaglighet: IMBs gjeldende interne strategiske plan omhandler prioriterte arbeidsområder 
knyttet til samarbeid innad på instituttet og i forhold til kliniske forskningsmiljøer. Tiltak som 
fremmer tverrfaglighet inngår i årsplanen. 
  
Fakultetets årsplan 2013 – 2015 poengterer, i tillegg til hovedprioriteringene fra UiOs årsplan, 
fokus på internasjonalisering, studiekvalitet, forskning, formidling og samfunnsoppdrag samt 
organisasjon og ledelse. 
 
Internasjonalisering: IMB har omfattende samarbeid med universitets- og 
forskningsinstitusjoner internasjonalt, initiert og ledet av de enkelte forskningsgruppene. 
Hoveddelen av samarbeidene er rettet mot høyinntektsland, men det er også etablert samarbeid 
med lavinntektsland.  
 
Studiekvalitet:  IMB vil følge opp fakultetets føring om å etablere en utdanningsleder-
/studielederfunksjon for den basalmedisinske delen av profesjonsstudiet i medisin. 
Ernæringsstudiet har allerede etablert koordinerende funksjoner. IMB vil fortsette arbeidet  
med å utvikle nye e-læringsløsninger eller implementere tilgjengelige applikasjoner for ulike 
digitalt støttede læringsformer. Utvalgte søknader om midler til spesielle tiltak vil bli koordinert 
ved instituttet. Det nye masterstudiet i klinisk ernæring er under etablering og instituttet vil 
videre bidra i arbeidet med revisjon av profesjonsstudiet i medisin.  
 
Forskning: IMBs gjeldende interne strategiske plan definerer 7 hovedområder for forskningen 
samt mål for utvikling av samarbeid, herunder samarbeid med kliniske forskningsmiljøer. 
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Forskningsgrupper er etablert og synliggjort gjennom instituttets forskningsweb. I forbindelse 
med revisjon av intern strategisk plan i 2013 vil instituttet ta stilling til videre utvikling av 
instituttets forskningsprioriteringer.  
 
Formidling og samfunnsoppdrag: IMBs forskere bidrar i betydelig grad til å formidle 
kunnskap til offentligheten. Instituttet produserer egne nyheter i samarbeid med fakultetets 
nettredaksjon. Via websystemet fremvises også den omfattende kunnskapsformidling som 
finner sted gjennom ulike mediakanaler.  
 
Organisasjon og ledelse: Det er gjennomført endringer i IMBs organisering i 2011 med 
innføring av linjelederstruktur. Videre er det etablert funksjonsbeskrivelser for en rekke roller 
knyttet til sentrale koordinerende funksjoner (faglig leder, undervisningsleder, linjeleder, 
forskningsgruppeleder) og til HMS-området (laboratorieansvarlig, laboratoriekoordinator, 
kjemikalieansvarlig). IMBs organisering med avdelinger med faglige ledere og stedkoder / 
klynger av grupper med linjeledere vil bli vurdert. Endringsbehov vil bli kartlagt basert på en 
målsetning om å etablere en tilstrekkelig robust struktur som sikrer at instituttet kan produsere 
og levere effektivt mot egne målsettinger og overfor eksterne premissleverandører. 
 
 
Risikovurdering 
 
Flere av risikovurderingene i UiOs årsplan vurderes som relevante for IMB. Den sannsynligvis 
største risikoen i den utviklingen instituttet er inne i er veksten i antall oppgaver som instituttet 
som helhet skal løse og som ofte leder til økt antall oppgaver for gruppelederne. Det foreligger 
også en risiko for at evne, vilje og kultur til internt å foreta omprioriteringer er for svakt utviklet.  
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Et grensesprengende universitet  
UiOs strategiske mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende 
forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal 
samarbeidspartner.  
 

 Tematiske områder 
 Satsingsområder 
 Strategiske partnerskap 
 Infrastrukturutvikling 
 Rekrutteringspolitikk 

 
 

Instituttet skal medvirke til å utvikle studieprogramportefølgen 
 

 Tiltak: Gi bidrag til fakultetets arbeid med revisjon av Oslo 96 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg, 2013 
Ansvar: Instituttleder, utdanningsleder 

 
 Tiltak: Gi bidrag til fakultetets arbeid med samordning av masterprogrammer 

Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg, 2013 
Ansvar: Instituttleder, leder av programråd for ernæringsstudiet 

 
 Tiltak: Gi bidrag til tverrfakultært arbeid med etablering av nytt studieprogram i 

biomedisin 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg, 2013 
Ansvar: Instituttleder, utdanningsleder 

 
 
Instituttet skal medvirke til å utvikle en strategi for publisering  
 

 Tiltak: Endringer i praksis for publiseringer 
Strategien skal prioritere kvalitet i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og forlag, men 
også legge vekt på økt volum der lavt volum er et problem. Publisering skal være en del av 
ledernes dialog med de vitenskapelige ansatte.  
 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister, 2013-2014 
Ansvar: Instituttleder, nestleder 

 

 Tiltak: Insentivordning knyttet til driftsmidler 
IMB har etablert tildeling av driftsmidler i form av «stimuleringsmidler» i forbindelse med 
årsrapportering. Tilpasning til evt. føringer fra fakultetet vil bli foretatt.  
 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister, 2013-2014 
Ansvar: Instituttleder, nestleder 

 
 Tiltak: Kontroll av rapporteringsrutiner 

IMB har etablert kontroll av oppføring av publikasjoner i CRISTIN i forbindelse med 
årsrapportering og tildeling av stimuleringsmidler/driftsmidler. Tilpasning til evt. føringer 
for andre typer oppfølging vil bli foretatt.  
 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister, 2013-2014 
Ansvar: Instituttleder, nestleder 
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Instituttet skal utarbeide ny intern strategisk plan  
 

 Tiltak: Utarbeide Strategisk plan for IMB, 2014 - 2017 
Strategien skal ta utgangspunkt i gjeldende plan, bygge på erfaringer fra de siste årene, ta 
inn vurderingene fra NFRs fagevaluering samt føringer fra fakultetet og UiO.   
 
Frist for gjennomføring: Desember 2013 
Milepæler:  

Februar 2013: plan for strategiarbeidsgruppe og fremdrift 
Mars – Juni: utkast utarbeides, høringer 
September: Instituttrådsbehandling, justeringer av plan 
Desember: Ferdig plan 

Ansvar: Instituttleder, nestleder 

 
 
Instituttet skal utvikle sterke forskningskonsortier innen utvalgte hovedområder 
for forskning  
 

 Tiltak: Plan for å styrke internt samarbeid innen hovedområder for forskning 
Med utgangspunkt i intern strategi: etablere plan som fasiliterer intern nettverksbygging 
og langsiktig samarbeid med henblikk på felles forskningsfinansiering og senterdannelser. 
Utarbeides parallelt med ny intern strategisk plan. 
 
Frist for gjennomføring: Desember 2013 
Milepæler:  

Følger fremdrift som for strategisk plan 
Ansvar: Instituttleder, nestleder 
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Læringsuniversitetet  
UiOs strategiske mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert 
utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder.  
 

 Forskningsbasert undervisning 
 Videreutvikling av undervisningen 
 Nye eksamensformer 
 Forskerutdanningen 
 Progresjon i doktorgradsprosjektene 

 
 
Instituttet skal bidra til videreutvikling av undervisnings- og evalueringsformene, 
samt bruken av digitalt støttede læringsformer 

 
 Tiltak: Koordinerte satsinger innenfor utvikling av undervisningen, inkludert e-læring  

IMBs Forum for undervisningsledere foretar prioriteringene fortløpende. En del av 
undervisningsbudsjettet er holdt av i en felles pott. Det er et mål å koordinere 
investeringer og satsinger i samarbeid med fakultetet. 
 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister, 2013-2014 
Ansvar: Utdanningsleder, instituttleder 
 

 
Instituttet skal bidra til å styrke forskerutdanningen  

 
 Tiltak: Utvikle informasjonssider spesielt beregnet på instituttets veiledere og stipendiater  

Med utgangspunkt i anbefalinger fra IMB-seminar om PhD-utdanningen: utarbeide nye 
nettsider og/eller tilpasse de eksisterende nettsidene med praktiske 
håndbøker/oppgavelister/sjekklister for alle trinn i PhD-utdanningen 
 
Frist for gjennomføring: Juni 2013 
Milepæler:  

Januar 2013: plan for forbedret informasjonsopplegg 
Mars – Juni: implementering av plan  

Ansvar: Instituttleder, PhD koordinator 

 
 Tiltak: Følge opp fakultetets arbeid med kvalifikasjonsrammeverket 

Kvalifikasjonsrammeverket for forskerutdanningen skal implementeres. Dette skal 
forberedes med en gjennomgang av utdanningens kvalitet, gjennomføring og relevans, 
inkludert kompetansetilbud for veiledere.  

 
Frist og ansvar for gjennomføring: Følger fakultets opplegg, 2013 

 
 Tiltak: Følge opp målsetting om redusert gjennomføringstid for doktorgrader 

Med utgangspunkt i anbefalinger fra IMB-seminar om PhD-utdanningen: fortsette 
arbeidet med å identifisere faktorer som har betydning for gjennomføringstid og styrke 
rutiner og opplegg som kan medvirke til redusert gjennomføringstid. Presentere opplegg 
på nye informasjonssider for veiledere og stipendiater. 

 
Frist for gjennomføring: Juni 2013 
Milepæler:  

Januar 2013: plan for forbedret informasjonsopplegg 
Mars – Juni: implementering av plan  

Ansvar: Instituttleder, PhD koordinator 
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Et samfunnsengasjert universitet  
UiOs strategiske mål 3: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og 
samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å 
løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer.  
 
 

 Formidling og dialog med samfunnet 
 Open access publisering 
 Web som kommunikasjonskanal 
 Innovasjon og kunnskapsoverføring til næringslivet 

 
 
 
Instituttet skal fortsette utviklingen av nettsider med informasjon for samfunnet 

 
 Tiltak: Evaluering av IMB – webben og justering av struktur og innhold 

Prosjektet er en del av UiOs webprosjekt og har egen prosjektstyring. IMB ønsker å 
påvirke prosjektets retning og vil ta initiativ til endringer i struktur, samt medvirke til 
produksjon av nye typer innhold. 
 
Frist for gjennomføring: Juni 2014 
Milepæler: 
 Mars 2013: Gjennomgang og planer for utvikling 
 Juni 2013: Første endringer implementert 
 Trinnvis implementering av plan 
 Juni 2014: Plan implementert 
Ansvar: Instituttleder, nettredaktør 
 
 

Instituttet skal styrke innovasjonsarbeidet 
 

 Tiltak: Avtaler og betingelser for oppstartsbedrifter  
IMB har avtaler med flere oppstartsbedrifter. Det inngås faglige samarbeidsavtaler og 
avtaler for kostnadsdekning for bruk av instituttets utstyr, infrastruktur og arealer. 
Instituttet har gjennomgått avtalemaler og foretatt presiseringer vedrørende bruk av 
fasiliteter. Forenklingsmuligheter vurderes for å sikre effektiv og robust oppfølging.  
 
Frist for gjennomføring: November 2013 
Milepæler: 
 April 2013: Gjennomgang av maler og avtaler 
 November 2012: Endringer implementert 
Ansvar: Administrasjonssjef 

 
 Tiltak: Webinformasjon om innovasjon 

Systematisk presentasjon av innovasjon, både firmaetableringer og inkrementelle former 
for innovasjon i forskningsgruppene. 
 
Frist for gjennomføring: Juni 2013 
Milepæler: 
 Januar 2013: Gjennomgang og planer for utvikling 
 Juni 2013: Nytt opplegg etablert på websidene 
Ansvar: Instituttleder, nettredaktør 
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Et handlekraftig universitet  
UiOs strategiske mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede 
ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene.  
 

 Faglige prioriteringer og omprioriteringer 
 Kvalitet og betingelser 
 Lederskap 
 Administrasjon og serviceenheter 
 Nybygg og oppgraderinger av bygg 

 

 
Instituttet skal innføre retningslinjer for etablering av forskningsgrupper 
 

 Tiltak: Evaluering av organiseringen av forskningsgrupper, utarbeidelse av retningslinjer 
for etablering av forskningsgrupper   
Fakultetets årsplan angir at retningslinjer for etablering av forskningsgrupper skal 
etableres for å sikre at gruppene får tilstrekkelig tyngde og ressurser. IMB har allerede 
etablert forskningsgrupper og (for mindre grupper) klynger av grupper i samme stedkode. 
Gjeldende ordning vil bli evaluert og evt. reviderte retningslinjer implementert. 
 
Frist for gjennomføring: 2014 
Milepæler: Følger fakultetets planer 
Ansvar: Instituttleder og nestleder 
 

 
Instituttet skal styrke sin posisjon i konkurransen om ekstern finansiering 

 
 Tiltak: Økt innhenting av midler fra eksterne kilder  

Iverksette tiltak for å styrke forskningsgruppenes muligheter til å oppnå en større andel 
innvilgede prosjektsøknader, med særlig vekt på EUs og NFRs ulike programmer. 
Oppfølging av tiltak fra fakultetet og UiO sentralt. Egne tiltak. 

 
Frist for gjennomføring: 2015 
Milepæler:  

Januar hvert år i perioden: evaluering, plan for forbedringer 
August hvert år: vurdering av oppfølging av plan  

Ansvar: Instituttleder og nestleder 

 

 
Instituttet skal formidle faglige argumenter og forholde seg aktivt til institusjoner 
som er relevante for forskningsfinansiering 
 

 Tiltak: Medvirke til utforming av forskningsprogrammer og utlysninger og katalysere 
utformingen av søknader fra forskningsgruppene 
Forskningsgruppeledere ved IMB skal i kraft av faglig ekspertise opprettholde og utvikle 
kontakter med EU-kommisjonen, NFR og andre sentrale forskningsfinansierende enheter. 
Dette arbeidet inkluderer, så langt den enkelte har kapasitet, deltagelse i forberedelser til 
etablering av nye forskningsprogrammer og evalueringer av søknader. 
 
Frist for gjennomføring: 2015 
Milepæler:  

Januar hvert år i perioden: evaluering, plan for forbedringer / optimaliseringer 
August hvert år: vurdering av oppfølging av plan  

Ansvar: Instituttleder og nestleder 
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Instituttet skal medvirke til opprettelsen av et senter for biostatistikk ved Det 
medisinske fakultet (representert ved IMB) og OUS  
 

 Tiltak: Samarbeidsavtale med OUS om senteretablering og utlysning av senterlederstilling  
Fakultetet vil i samarbeid med OUS opprette et Senter for biostatistikk for å møte den økte 
etterspørselen etter undervisning, veiledning og forskning på området. For IMB er det 
viktig at det nye senteret integreres i instituttet og medvirker til å styrke så vel 
forskningen ved IMB som ved de øvrige instituttene ved fakultetet. Første trinn er 
etablering av samarbeidavtale og utlysning av senterlederstilling. 

 
Frist for gjennomføring: Januar 2013 
Ansvar: Instituttleder 

 
 
Instituttet skal gjennomføre rekrutterings- og tilsettingsprosesser på en optimal 
måte 
 

 Tiltak: Optimal gjennomføring av rekrutterings- og tilsettingsprosesser for stipendiater  
Med utgangspunkt i anbefalinger fra IMB-seminar om PhD-utdanningen: legge bedre til 
rette i alle trinn ved rekruttering av stipendiater.  
 
Frist for gjennomføring: Juni 2013 
Milepæler:  

Januar 2013: plan for forbedret rekrutteringsopplegg 
Mars – Juni: implementering av plan  

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 
 Tiltak: Optimal gjennomføring av rekrutterings- og tilsettingsprosesser for faste 

vitenskapelige stillinger 
Med utgangspunkt i en reorganisert personalfunksjon fra september 2011 og erfaringene 
med rekrutteringer til faste vitenskapelige stillinger i de senere år skal instituttet sikre 
effektiv gjennomføring i alle trinn av prosessen.  
 
Frist for gjennomføring: 2015 
Milepæler:  

Januar hvert år i perioden: evaluering, plan for forbedringer / optimaliseringer 
August hvert år: vurdering av oppfølging av plan  

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 
 
Instituttet skal tilstrebe optimal utnyttelse og organisering av felles 
servicetjenester 
 

 Tiltak: Etablere koordinering med Teknisk avdeling og sikre optimal bruk av 
serviceavdelingene for nye behov 
Med utgangspunkt i allerede gjennomførte evalueringer og justeringer, etablere 
veldefinert mandat for ny leder av de samlede serviceavdelingene ved IMB. Oppfølging av 
den nye organiseringen for å sikre at ressursbruken er optimal og i tråd med instituttets 
langsiktige mål. 

 
Frist for gjennomføring: 2014  
Milepæler:  

August 2013: Kontrollpunkt, evaluering, revidert plan 
Januar 2014:  Kontrollpunkt, evaluering, revidert plan 
August 2014: Avsluttende gjennomgang, oppstartsperiode avsluttet 

Ansvar: Administrasjonssjef  
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Instituttet skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og 
administrasjon  
 

 Tiltak: Internt handlingsrom – administrativ utvikling  
Gjennom prosjektet internt handlingsrom,  bidra til å identifisere tiltak for å oppnå mest 
mulig effektiv administrasjon samt styrket kvalitet i administrative leveranser. Oppfølging 
av tiltak fra fakultetet og UiO sentralt. Egne tiltak. 
 
Frist for gjennomføring: 2013 
Milepæler: Følger IHR-prosjektet 
Ansvar: Administrasjonssjef  

 

 
Instituttet skal sikre oppstart av bruken av nye arealer i tilbygg til Domus Medica  
 

 Tiltak: Oppstart av ny Avdeling for komparativ medisin i tilbygg til Domus Medica. 
Med utgangspunkt i et prosjekt for planlegging av virksomheten i den nye avdelingen, 
sikre oppstart i 2013 og oppfølging av planer for utvidelse av aktiviteten.  

 
Frist for gjennomføring: 2013 
Milepæler: Følger prosjektets plan 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 
 Tiltak: Innfasing av av nye laboratoriearealer i tilbygg til Domus Medica 

Laboratoriearealene i tilbygget ferdigstilles for bruk i 2012, utstyr er i bestilling eller 
innkjøpsprosesser i ferd med å bli avsluttet. 
  
Frist for gjennomføring: April 2013 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 
 Tiltak: Offisiell åpning av tilbygg til Domus Medica 

Etablere plan for offisiell åpning i samarbeid med Statsbygg og øvrige leietakere i bygget. 
  
Frist for gjennomføring: April 2013 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 
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Det gode universitetet  
UiOs strategiske mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter  
og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø  
 

 Ledelsesfunksjoner: roller og ansvar 
 Oppfølging av ansatte 
 Ansattes medvirkning 
 Helse, miljø og sikkerhet 

 
 
 
Instituttet skal sikre tydelige ledelsesfunksjoner for alle deler av virksomheten 
 

 Tiltak: Gjennomgang av IMBs organisering, etablere plan for endringer og implementere 
endringer 
Gjennomføre et prosjekt for organisasjonsutvikling, fra kartlegging av styrker og 
svakheter ved IMBs organisering til gjennomføring av endringene.  
 
Frist for gjennomføring: Januar 2014 
Milepæler:  

Januar 2013: etablere prosjekt 
April 2013: ferdigstille prosjekt 
August 2013: forankre og formalisere prosjektplaner 
Januar: prosjekt avsluttet 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  

 
 Tiltak: Sikre implementering og revisjon av funksjonsbeskrivelser for styringsrelevante 

roller og funksjoner 
Funksjonsbeskrivelser som allerede er nedfelt i organisasjonsstrukturen og som vil bli 
beholdt skal gjennomgås for å sikre tydelighet omkring ansvar, oppgaver og fullmakter 
som ligger til de ulike rollene.  

 
Frist for gjennomføring: September 2013 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 
 

Instituttet skal fremme engasjement og gjensidig utveksling av informasjon og 
kunnskap 
 

 Tiltak: Oppfølging og fortsatt utvikling av arenaer for informasjonsformidling, diskusjon 
og samhandling  
I tillegg til obligatoriske råd og utvalg (instituttråd og LAMU) har IMB et Forum for faglige 
ledere (FOFLE), Forum for undervisningsledere (FUNDLE), oppfølgingsmøter med 
serviceavdelingene, Ingeniørforum, Administrativt forum og årlig dagsseminar for 
gruppeledere og ingeniører. Nytt forum i 2012 er Forum for gruppeledere (FOGLE). 

 
Frist for gjennomføring: Januar 2014 
Milepæler:  

Juni 2013: Kontrollpunkt: samtlige arenaer fungerer som planlagt, evt. justeringer. Sikre utvikling av det nye 
 Forum for gruppeledere. 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  
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Instituttet skal fremme muligheter for profesjonell og faglig utvikling  
 

 Tiltak: Fordeling av ansvar for oppfølging av behov for kompetanseutvikling  
Utarbeide en plan med fordeling av ansvar (forskningsgruppeleder, linjeleder, faglig leder, 
administrasjonssjef, instituttleder) for oppfølging av de ansattes behov for 
kompetanseutvikling. I påvente av slik plan videreføre alle eksisterende tiltak for 
kompetanseutvikling, inkludert ingeniørforum og stipendordning for 
laboratorieingeniører. 
 
Frist for gjennomføring: Juni 2014  
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  
 

 

Instituttet skal fremme opplevelse av tilhørighet og fellesskap 
 

 Tiltak: Evaluering av felles arrangement og samlinger  
Evaluere og videreutvikle instituttets ulike felles arrangement og samlinger, inkludert:  

 Allmøter med utvalgte temaer og diskusjon (5 møter per år) 
 Felles ryddedag (2 ganger per år) 
 Markeringer av jubileer, utmerkelser og andre begivenheter 

 
Frist for gjennomføring: Desember 2013 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  

 
 IMB – konferanse 2014 

I forbindelse med fakultetets 200-årsjubiluem, arrangere en intern konferanse som 
presenterer forskningsområder ved IMB. 
 
Frist for gjennomføring: September 2014  
Milepæler:  

September 2013: etablere arrangementskomité 
Mars 2014: ferdigstille program og logistikk 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  

 
 

Instituttet skal gjennomføre et systematisk arbeid innen helse, miljø og sikkerhet  
 
 Tiltak: Etablere fornyet handlingsplan for laboratoriesikkerhet inkludert nye rutiner for 

håndtering av tillatelser og akkrediteringer 
Instituttets handlingsplan for HMS vil bli fornyet og utvidet til å dekke samtlige områder 
av laboratorievirksomheten. 
 
Frist for gjennomføring: Juni 2014  
Milepæler:  

Mars 2014: etablere plan 
Trinnvis implementering i henhold til plan 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  
 

 


