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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 2014 – 2016, med tillegg av tiltak som kun gjelder for IMB. 

 

UiOs årsplan 2014 – 2016 angir en hovedprioritering for hvert år.  

- I 2014 skal grunnverdier være hovedprioriteringen 

- Tverrfaglighet er hovedprioritering i 2015 

Hovedprioriteringen for 2014 vil kobles til 200-års markeringen av Norge som nasjon. 

UiO vil med dette belyse og utfordre samfunnets og universitetets verdisett globalt, 

nasjonalt og internt. Kjerneverdier som menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, 

velferdsstat, akademisk frihet og dannelse vil være stikkord for verdiåret 2014. 

I tillegg utpekes studiekvalitet/nyskapning av utdanning samt tiltak knyttet til å skape 

en enklere hverdag for ansatte som større satsninger 2014. IMBs årsplan har flere aktiviteter 

knyttet til disse prioriteringene. 

 
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 er i gang med å utarbeide ny Strategisk plan 

2014 – 2017 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 2014 – 2016 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 ha tiltak knyttet til studiekvalitet 

med vekt på nyskapning av utdanningstilbudet. Det nye masterstudiet i klinisk ernæring er 

iverksatt. I det pågående arbeidet med ny studieplan for medisinstudiet medvirker instituttets 

ansatte på flere nivåer i planleggingen, inkludert ledelse av planlegging av Modul 1. 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.   

 

Forskning: IMBs gjeldende interne strategiske plan definerer 7 hovedområder for 
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forskningen samt mål for utvikling av samarbeid, herunder samarbeid med kliniske 

forskningsmiljøer. Forskningsgrupper er etablert og synliggjort gjennom instituttets 

forskningsweb. I forbindelse med prosjekt for gjennomgang av instituttets lederstruktur, vil 

instituttet vurdere opprettelse av større forskningsklynger og også vurdere alternativer til 

organisering på avdelingsnivå som kan fremme forskningsmiljøenes konkurransedyktighet og 

muligheter for ekstern finansiering.   

 

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: Prosjekt for ny lederstruktur er startet i 2013 og har som mål å 

identifisere en optimal organisering og ledelse for å 

• styrke instituttets evne til å nå sine mål i henhold til strategisk plan, samt legge forholdene 

til rette for å oppnå de beste resultater innen forskning og undervisning 

• sikre optimal disponering og nytte av tilgjengelig kompetanse og ressurser 

• styrke instituttets evne til å utføre pålagte oppgaver effektivt og med tilstrekkelig kvalitet 

Prosjektet har i 2013 kartlagt nåsituasjon og identifisert konkrete endringsbehov, samt vurdert 

ulike modeller for organisering. 

 
 
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.  

 

Å beslutte og implementere strukturelle og strategiske endringer involverer prosesser som er 

krevende i kapasitet, tid og ressurser. Risikobildet rundt dette preges av problemstillinger 

knyttet til å gjennomføre disse prosessene på en god og effektiv måte samtidig som drift, 

aktivitet og produksjon skal gjennomføres og ivaretas på ordinært nivå. I en 

implementeringsfase vil det være særlig utfordrende å balansere hensynet til å sørge for 

forankring og oppfølging av konkrete endringer i organisasjonen, mot hensynet til å 

opprettholde ordinær aktivitet og drift.  
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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 studieprogramporteføljen 
 

 Tiltak: Gi bidrag til fakultetets arbeid med ny studieplan for medisinstudiet 
 

Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg, 2014 

Ansvar: Instituttleder, utdanningsleder, modulleder 

 

 Tiltak: Utarbeide ny studieplan for ernæringsstudiet 
 

Frist for gjennomføring: Rullerende plan som fullføres i 2015 

Ansvar: Leder av programråd for ernæringsstudiet, undervisningsleder 

 

 Tiltak: Gi bidrag til fakultetets arbeid med samordning av masterprogrammer 
 

Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg, 2014 

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, 2014 

Ansvar: Instituttleder, utdanningsleder 

 

 

Instituttet skal utforme en tydelig strategi for publisering med høy 

internasjonalisering og gjennomslag 

 

 Tiltak: Strategisk plan 2014 – 2017 skal adressere praksis for publisering 

Strategien skal prioritere kvalitet og publisering i internasjonalt anerkjente tidsskrifter 

og forlag.  

 
Frist for gjennomføring: IMBs interne strategiske plan 2014 – 2017 ferdigstilles april 2014 

Ansvar: Instituttleder 

 

 Tiltak: Gjennomgang av data om publiseringsmønster 

Resultatene fra gjennomgangen vurderes opp mot Strategisk plan og insentivordninger. 

 
Frist for gjennomføring: september 2014 

Ansvar: Nestleder 

 

 Tiltak: Insentivordning knyttet til driftsmidler 

IMB har etablert tildeling av driftsmidler i form av «stimuleringsmidler» i forbindelse 

med årsrapportering der publisering inngår. Gjeldende praksis videreføres og tilpasses 
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ny lederstruktur, evt. føringer fra fakultetet og resultater fra analyse av 

publiseringsmønster.  

 
Frist for gjennomføring: 2014 

Ansvar: Instituttleder 

 

 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: 2014 

Ansvar: Nestleder 

 

 
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. Det er 

utarbeidet en skisse til ny plan med innspill fra en arbeidsgruppe der også eksterne 

forskningsledere har vært med. 

 
Frist for gjennomføring: April 2014 

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 og prosjekt ny lederstruktur, identifisere konkrete 

tiltak som fasiliterer intern nettverksbygging og forskningssamarbeid med henblikk på 

faglig synergi og mulighet for felles forskningsfinansiering.  

 
Frist for gjennomføring: Juni 2014 

Ansvar: Instituttleder, nestleder 

 

 

Instituttet skal i samarbeid med fakultetet følge opp arbeidet for å opprette 

Senter for klinisk ernæring 

 
 Tiltak: Sammen med OUS bidra til etablering av Senter for klinisk ernæring 

Instituttet avventer endelig vedtak i OUS, og vil følge opp med videre planlegging og 

prosjektering når finansiering er avklart via fakultetet.  

 
Frist for gjennomføring: 2014 

Ansvar: Senterleder, faglig leder ved avdeling for ernæringsvitenskap, instituttleder 
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Instituttet skal sikre oppfølging av nytt Senter for biostatistikk 

 
 Tiltak: Plan for oppstart av senteret 

Med utgangspunkt i senteravtalen mellom UiO og OUS, etablere en plan for oppstart 

av senteret med milepæler for senterets første fase.  

 
Frist for gjennomføring: 2014 

Ansvar: Senterleder, instituttleder 

 
 
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 

Ansvar: Utdanningsleder, instituttleder 
 

 

Instituttet skal bidra til å styrke forskerutdanningen 
 

 Tiltak: Bidra aktivt i fakultetets utviklingsarbeid for kvalitetssikring av kandidat, 

forskningsprosjekt, utdanningsdel og oppfølging av kandidater når det gjelder 

gjennomføring og adminstrative rutiner 

 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister 

Ansvar: PhD koordinator, instituttleder 
 

 Tiltak: Utvikle informasjonssider spesielt beregnet på instituttets veiledere og 

stipendiater  

Arbeide videre med sjekklister og informasjon på web for alle trinn i PhD-utdanningen 

 
Frist for gjennomføring: Mai 2014 

Ansvar: PhD koordinator, administrasjonssjef, nettredaktør 
 

 Tiltak: Bidra i fakultetets arbeid med å etablere et fast kompetansetilbud for 

forskerveiledere 
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Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister 

Ansvar: PhD koordinator, instituttleder 
 

 Tiltak: Følge opp fakultetets intensjon om tettere samkjøring mellom Forskerlinjen og 

PhD-utdanningen for å få flere medisinstudenter til å avlegge en PhD-grad etter endt 

utdanning. 

 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister 

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, 2014 

Ansvar: Instituttleder, PhD koordinator 

 

 

 

 

 

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 arbeidet for formidling av informasjon og opplysning til 

samfunnet 
 

 Tiltak: Sikre tett kontakt mellom informasjonskonsulent og forskningsgrupper for å 

synliggjøre forskningsresultater i relevante mediekanaler 

 
Frist for gjennomføring: Løpende  

Ansvar: Instituttleder, administrasjonssjef 

 

 Tiltak: Kommunisere og fremme instituttets forskning gjennom å være synlig i 

aktuelle fora og publikumsrettede arenaer. 

 
Frist for gjennomføring: Løpende  

Ansvar: Instituttleder, administrasjonssjef 

 

 Tiltak: Gjennomgå instituttets forskningspresentasjon på IMBs nettsider, for å sikre 

tydelighet og samsvar med instituttets strategiske plan og ønske om profilering.  

 
Frist for gjennomføring: sept 2014 

Ansvar: Instituttleder, nestleder, nettredaktør 
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 Tiltak: Sikre at IMBs nettsider til enhver tid har oppdaterte presentasjoner av 

forskningsgrupper og -prosjekter, samt sikre enkel navigering på web for publikum. 

 
Frist for gjennomføring: Løpende  

Ansvar: Administrasjonssjef, nettredaktør 

 

 Tiltak: Sikre god og korrekt omtale av tjenester ved instituttet som er tilgjengelig for 

allmennheten, f.eks. testatorordning og Matvaretabellen.no. 
Frist for gjennomføring: Løpende  

Ansvar: Administrasjonssjef, nettredaktør 

 

 

Instituttet skal styrke innovasjonsarbeidet 
 

 Tiltak: Identifisere synergier og muligheter for tettere integrering av 

innovasjonsbedrifter i IMBs forskningsmiljøer 

 
Frist for gjennomføring: November 2014 

Ansvar: Instituttleder og nestleder 

 

 Tiltak: Bidra til fakultetets utredning om utvidet innovasjonsbegrep – hva innebærer 

innovasjon og hvordan skal det inkluderes i forskning, studier og formidlingsaktivitet. 

 
Frist for gjennomføring: Følger fakultetets frister våren 2014 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 

 Tiltak: Webinformasjon om innovasjon 

Systematisk presentasjon av innovasjon, både firmaetableringer og inkrementelle 

former for innovasjon i forskningsgruppene. 

 
Frist for gjennomføring: Mai 2014 

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: Utarbeidelse av retningslinjer for etablering av forskningsgrupperinger 

Fakultetets årsplan oppfordrer til implementering av retningslinjer for etablering av 

forskningsgrupperinger for å tilstrekkelig tyngde og ressurstilgang. Dette tiltaket vil bli 

behandlet som en del av lederstrukturprosjektet, f.eks. vurdert opp mot opprettelse av 

forskningsklynger. 

  
Frist for gjennomføring: Juni 2014 

Ansvar: Instituttleder og nestleder 

 

 

Instituttet skal styrke sin posisjon i konkurransen om ekstern finansiering 
 

 Tiltak: Rådgiving ved utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering.  

Styrke forskningsgruppenes muligheter til å oppnå en større andel innvilgede 

prosjektsøknader, med særlig vekt på EUs og NFRs ulike programmer, gjennom 

rådgiving ved utarbeidelse av søknader. Kommer i tillegg til tiltak fra fakultetet og UiO 

sentralt. 

 
Frist for gjennomføring: Løpende i perioden 

Milepæler:  

Januar hvert år i perioden: evaluering av rådgivningsfunksjoner 

Implementering fortløpende knyttet til hovedsøknadsfrister 

Ansvar: Instituttleder og nestleder 

 

 Tiltak: Styrke instituttets tilrettelegging for søkere til ERC Starting Grants og søkere 

til koordinatorroller i Horizon2020 gjennom å identifisere konkrete støtteordninger. 

 
Frist for gjennomføring: Juni 2014 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 

 Tiltak: I samarbeid med fakultetet kartlegge utvikle avtaler og mekanisker som vil gi 

IMBs forskere mulighet til å søke forskningsmidler fra helseforetak. 

 
Frist for gjennomføring: Juni 2015 

Ansvar: Instituttleder og nestleder 

 

 Tiltak: I samarbeid med fakultetet opprette insentiver for å stimulere til innhenting a 

store forskningsbevilgninger fra nasjonale og internasjonale institusjoner. 

 
Frist for gjennomføring: Juni 2014 

Ansvar: Instituttleder og nestleder 
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 Tiltak: Vurdere ny strategisk plan konkret opp mot EUs Horizon 2020 og 

Forskningsrådets tematiske satsinger. 

 
Frist for gjennomføring: April 2014 

Ansvar: Instituttleder og nestleder 

 

 

Instituttet skal styrke synergier og koordinering av initiativ om nyinvestering og 

ved bruk av forskningsinfrastruktur 
 

 Tiltak: IMBs arbeidsgruppe for forskningsinfrastruktur ble etablert høsten 2013 og 

skal videreføre sitt arbeid med koordinering og prioritering av søknadsinitiativ 

 
Frist for gjennomføring: 2015 
Ansvar: Nestleder 
 

 Tiltak: IMB skal implementere UiOs nye prinsipper for investeringer i og bruk av 

forskningsinfrastruktur og følge opp arbeidet med leiestedsmodellen, som ble startet i 

2013.  

 
Frist for gjennomføring: Juni 2014 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 

 

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: Løpende i perioden 

Milepæler:  

Januar hvert år i perioden: evaluering, plan for forbedringer / optimaliseringer 

August hvert år: vurdering av oppfølging av plan  

Ansvar: Instituttleder og nestleder 

 

 

Instituttet skal gjennomføre rekrutteringsprosesser på en optimal måte 
 

 Tiltak: Optimal gjennomføring av rekrutterings- og tilsettingsprosesser for stipendiater  

Arbeide videre med konkrete innspill fra miljøene for å legge bedre til rette i alle trinn 

ved rekruttering av stipendiater.  

 
Frist for gjennomføring: Juni 2014 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 

 Tiltak: Utarbeide informasjonspakke og sjekkliste for personalansvarlige ledere relatert 

til rekruttering og mottak av nyansatte. 
 

Frist for gjennomføring: Mai 2014 

Ansvar: Administrasjonssjef 
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Instituttet skal tilstrebe optimal utnyttelse og organisering av felles 

servicetjenester 

 

 Tiltak: Gjennomgå servicetilbud og vurdere disse opp mot behovene i organisasjonen.  

 
Frist for gjennomføring: 2014  

Ansvar: Administrasjonssjef  

 

 Tiltak: Opprette faste kontaktpunkt mellom Seksjon for intern service og UiOs 

eiendomsavdeling for effektiv oppfølging av prosjekter og for å sikre 

brukermedvirkning 

 
Frist for gjennomføring: Mars 2014  

Ansvar: Administrasjonssjef 

 

 

Instituttet skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og 

administrasjon  
 

 Tiltak: Internt handlingsrom – følge opp UiOs vedtak knyttet til nærhetsmodell og 

forskyvning av administrative oppgaver 

IMB vil delta aktivt i den videre prosessen knyttet til å identifisere arbeidsoppgaver 

som kan og bør løses på instituttnivå fremfor sentralt.  

 
Frist for gjennomføring: 2014 

Milepæler: Følger universitetsdirektørens plan 
Ansvar: Administrasjonssjef  

 

 

Instituttet skal sikre videre arbeid for å trappe opp aktivitet i ny dyreavdeling  
 

 Tiltak: Opptrapping ved Avdeling for komparativ medisin i tilbygg til Domus Medica. 

Med utgangspunkt i planene for virksomheten i den nye avdelingen og oppstart i 2013, 

sikre tett oppfølging for utvidelse av aktiviteten og kvalitet i tilbudet. 

 
Frist for gjennomføring: 2014 

Milepæler: Følger prosjektets plan 

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 

Fullføre lederstrukturprosjektet og utarbeide plan for implementering.   

 
Frist for gjennomføring: Juni 2014 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  

 

 Tiltak: Sikre implementering av funksjonsbeskrivelser for styringsrelevante roller og 

funksjoner 

Gjennomgå funksjonsbeskrivelser for alle styringsrelevante roller og funksjoner i ny 

organisasjonsmodell for å sikre tydelighet omkring ansvar, oppgaver og fullmakter som 

ligger til de ulike rollene.  

 
Frist for gjennomføring: Juni 2014 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 

 Tiltak: Etablere opplegg for opplæring av alle personalansvarlige ledere, samt 

sjekklister for ledere for oppfølging av medarbeidere.  

 
Frist for gjennomføring: Juni 2014 

Ansvar: 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), Forum for 

gruppeledere (FOGLE), Forum for Intern service, Ingeniørforum, Administrativt forum 

og årlig dagsseminar for gruppeledere og ingeniører.  

 
Frist for gjennomføring: Løpende 

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: 2014  

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  

 

 
Instituttet skal fremme opplevelse av tilhørighet og fellesskap 
 

 Tiltak: prioritere ressurser for felles arrangement og samlinger  

Involvere grupper av ansatte for å løfte frem viktige temaer og prioriteringer i ulike 

felles arrangement og samlinger, inkludert:  

 Allmøter (5 møter per år) 
 Felles ryddedag (2 ganger per år) 

 Markeringer av jubileer, utmerkelser og andre begivenheter 

 Dagsseminar for gruppeledere og andre aktuelle grupper ansatte 

 
Frist for gjennomføring: Desember 2014 

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  

 

 IMB – konferanse 2014 

I forbindelse med fakultetets 200-årsjubiluem, arrangere en konferanse som presenterer 

forskningsområder ved IMB. 

 
Frist for gjennomføring: September 2014  

Ansvar: Instituttleder, nestleder og administrasjonssjef  

 
 

Instituttet skal gjennomføre et systematisk arbeid innen helse, miljø og sikkerhet 

som er integrert med øvrige aktivitet i virksomheten 

 
 Tiltak: Oppdatere handlingsplan for laboratoriesikkerhet og identifisere prioriterte 

satsingsområder.  

 
 Frist for gjennomføring: Juni 2014  

 Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  

 

 Tiltak: Sikre at rollebeskrivelser av betydning for oppfølging av IMBs HMS-system er 

tydelige og gjort kjent på alle nivåer i organisasjonen. 

 

Frist for gjennomføring: Mars 2014  

  Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 

 Tiltak: Opplæring av nyansatte 

Videreutvikle introduksjonskurs etablert høsten 2013 og gjennomføre kortversjon av 

kurset for alle laboratorieansvarlige og laboratoriekoordinatorer.  

 
Frist for gjennomføring: Mars 2014  
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 
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 Tiltak: Gjennomgå og videreutvikle informasjonssider med sikte på å gi lett 

tilgjengelig og lett forståelig informasjon til nytte i den praktiske 
forskningshverdagen.  

 
Frist for gjennomføring: Mai 2014  
Ansvar: Administrasjonssjef, HMS-koordinator og webredaktør 

 
 Tiltak: Gjennomføre UiOs opplegg for «Ledelsens gjennomgang» av HMS 

styringssystemet.  

 
Frist for gjennomføring: Juni 2014  
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 

 

 
 
 


