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Instituttet	har	også	implementert	en	ny	og	innovativ	budsjettfordelingsmodell	med	
sterke	insentiver	for	ansvarliggjøring	av	avdelingene	og	innhenting	av	eksterne	midler	
for	forskerne.	Ved	økt	ekstern	finansiering	øker	både	direkte	og	indirekte	inntekter,	noe	
som	vil	medvirke	til	å	styrke	alle	deler	av	virksomheten.		
 
Føringer	og	rammer	som	ligger	til	grunn	for	målsettingene	er	knyttet	til	UiOs	
Strategi2020	og	fakultetets	og	instituttets	strategiske	planer.	Forventningen	om	betydelig	
økt	ekstern	finansiering	fra	EU	og	NFR	er	den	mest	krevende	føringen.	Instituttet	har	et	
betydelig	potensiale,	som	den	nye	lederstrukturen	og	budsjettfordelingsmodellen	skal	
bidra	til	å	realisere.	
 
Risikovurdering	
Det	foreligger	fortsatt	risiko	for	at	veksten	i	antall	oppgaver	som	instituttet	som	helhet	skal	
løse,	ikke	står	i	forhold	til	ressursene	og	de	ansattes	kapasitet	til	å	løse	oppgavene.	En	
svakhet	ved	UiO	er	mangelen	på	velfungerende	systemstøtte	på	flere	områder.	En	del	
støttefunksjoner	er	forbedret	i	senere	år,	mens	andre	er	knapt	fungerende.		
	
Instituttets	økonomiske	handlingsrom	har	vært	hardt	rammet	av	utfordringer	knyttet	til	
etablering	av	ny	Avdeling	for	komparativ	medisin.	Ny	budsjettfordelingsmodell	er	innført	
for	å	etablere	sterkere	insentiver	for	forskerne,	men	dette	krever	økt	oppmerksomhet	fra	
både	avdelingsledere	og	administrasjonen.	Avdeling	for	komparativ	medisin	har	vært	
gjennom	en	omfattende	omstilling,	som	fortsatt	pågår	gjennom	et	nytt	
organisasjonsutviklingsprosjekt.		
 

Instituttet	må	sørge	for	riktig	dimensjonerte	lederstøttemekanismer,	men	utfordringene	i	
det	totale	ressursbildet	gjør	at	instituttet	relativt	sett	har	få	administrative	ressurser	til	
rådighet.		
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Et	grensesprengende	universitet	
 

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 

 

Kvalitet i utdanningen  
 

 Tiltak: Handlingsplan for nyskapende undervisning i utdanningen ved instituttet  
IMB har innført en ny organisering av utdanningsledelsen ved instituttet, med utdanningsleder og 
utdanningsråd. Utkast til handlingsplan for nyskapende tiltak for utdanningen ved instituttet er under 
utarbeidelse. 

 
Frist for gjennomføring: Februar 2016 
Ansvar: Utdanningsleder 

 

 Tiltak: Medvirke i fakultetets arbeid med ny studieplan for medisinstudiet 
 
Frist for gjennomføring: Rullerende plan for innføring av ny studieplan. Følger fakultets frister og 
opplegg i 2016 
Ansvar: Utdanningsleder, modulleder, undervisningsledere 

 
 Tiltak: Medvirke i fakultetets arbeid med samordning av masterprogrammer 

 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg i 2016 
Ansvar: Utdanningsleder, leder av programråd for ernæringsstudiet 

 

Tverrfaglighet 
 

 Tiltak: Medvirke i planleggingen av det nye Livsvitenskapsbygget 
 
Frist for gjennomføring: Følger UiOs frister og opplegg i 2016 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere 

 
 Tiltak: Følge opp planer for utvikling av instituttets tematiske områder i relasjon til tverrfaglighet 

og samarbeid på tvers av institutter og fakulteter 
 

Frist for gjennomføring: Gjennomgås og revideres halvårlig 2016-2018 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere 

 
 

 Tiltak: Konferanse/seminar for oppfølging av tematiske områder 
Med utgangspunkt i de nye tematiske områdene, arrangere ett eller flere årlige møter for 
synliggjøring av faglige samarbeidsmuligheter og ressurser, samt fasilitering av intern 
nettverksbygging. 
 
Frist for gjennomføring: Årlig 2016-2018 
Ansvar: Avdelingsledere  
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Rekruttering 
 

 Tiltak: Identifisere forskertalenter og utnytte mulighetene i strategisk rekruttering/kallelse  
Identifisere forskere ved instituttet som i sterk internasjonal konkurranse, for eksempel ved å få 
bevilgninger fra ERC, har vist at de er unike forskertalenter som instituttet ønsker å rekruttere.  
 
Frist for gjennomføring: Årlig 2016-2018 
Ansvar: Instituttleder/ledergruppen 

 
Evaluering av Senter for biostatistikk og epidemiologi 
 

 Tiltak: Evaluering av første år med virksomhet i senteret 
Foreta en evaluering med utgangspunkt i senteravtalen mellom UiO og OUS, plan for oppstart og 
erfaringer fra det første året. 
 
Frist for gjennomføring: Mai 2016 
Ansvar: Senterleder, instituttleder 

 

	
Læringsuniversitetet	
	
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 
 
 

Nyskaping i undervisningen 
 

 Tiltak: Handlingsplan for nyskapende undervisning i utdanningen ved instituttet 
IMB har innført en ny organisering av utdanningsledelsen ved instituttet, med utdanningsleder og 
utdanningsråd. Utkast til handlingsplan for nyskapende tiltak for utdanningen ved instituttet er under 
utarbeidelse. 
 
Frist for gjennomføring: Februar 2016 
Ansvar: Utdanningsleder 

 

 Tiltak: Medvirke i fakultetets arbeid med varierte undervisnings- og vurderingsformer, samt bruk 
av digitalt støttede læringsformer 
 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg i 2016 
Ansvar: Utdanningsleder, undervisningsledere 

 
 Tiltak: Styrke samarbeidet mellom studieadministrasjonen og fagmiljøene på instituttet 

Samlokalisering i den nye enheten for studiestøtte vil gi bedre koordinering og tettere samarbeid 
mellom studieadministrasjon og fagmiljøene på instituttet. 
 
Frist for gjennomføring: 2016 
Ansvar: PhD koordinator 
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Styrke forskerutdanningen 
 

 Tiltak: Bidra aktivt i fakultetets utviklingsarbeid for kvalitetssikring av kandidat, 
forskningsprosjekt, utdanningsdel og oppfølging av kandidater når det gjelder gjennomføring og 
administrative rutiner 
 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister i 2016 
Ansvar: PhD koordinator, instituttleder 

	
Et	samfunnsengasjert	universitet	
 

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 
 

 
Formidling 
 

 Tiltak: Fortsette revisjon av omtalen av tjenester ved instituttet som er tilgjengelig for 
allmennheten, f.eks. testatorordning og Matvaretabellen.no 
 
Frist for gjennomføring: Oktober 2016 
Ansvar: Administrasjonssjef 

 

 Tiltak: Styrke instituttets kapasitet innen kommunikasjon  
Styrke instituttets forskningsformidling. Oppfølging i forbindelse med utlysning av stilling 
som informasjonskonsulent (etter at stillingsinnehaver slutter per 31.12.2015)  
 
Frist for gjennomføring: Mai 2016 
Ansvar: Administrasjonssjef 

 

Styrke innovasjonsarbeidet 

 Tiltak: Etablere systematisk samarbeid mellom Inven2 og instituttets gruppeledere og 
tematiske koordinatorer 
 
Frist for gjennomføring:	Mars	2017 
Ansvar: Instituttleder og avdelingsledere 

 
 Tiltak: Medvirke i fakultetets arbeid med å utvikle en ny plan for innovasjon med utvidet 

innovasjonsbegrep – hva innebærer innovasjon og hvordan skal det inkluderes i forskning, 
studier og formidlingsaktivitet 
 
Frist for gjennomføring:	Følger fakultetets frister, 2016 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 
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Et	handlekraftig	universitet	
 

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 
 

 
Utvikling av Avdeling for komparativ medisin 
 

 Tiltak: Organisasjonsutviklingsprosjekt for Avdeling for komparativ medisin 
Det er iverksatt et OU-prosjekt for å sikre at avdelingen har de nødvendige rammebetingelser, 
strukturer og styringsverktøy for økonomisk bærekraft, effektiv ressursbruk og god 
kompetanseutnyttelse. Prosjektet skal legge til rette for at tjenestetilbudet, forutsigbarheten og 
servicenivået overfor brukere er tilfredsstillende innenfor tilgjengelige rammer og bidra til økt 
brukertilfredshet og styrket omdømme. 
 
Frist for gjennomføring: April 2016 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 
Tematiske områder 
 

 Tiltak: Utarbeidelse av reviderte retningslinjer for etablering av tematiske områder Tematiske 
områder etableres ved instituttet som en del av lederstrukturprosjektet. Retningslinjer for 
etablering og avvikling skal utarbeides. Rapporterings- og beslutningslinjer skal beskrives for 
tematiske områder opp mot avdelingsstrukturen. 
 
Frist for gjennomføring: 2016 
Ansvar: Instituttleder  

 

 Tiltak: Utarbeide gjennomføringsplan og praktisk gjennomføre evaluering av 
tematiske områder 
 
Frist for gjennomføring: November 2017 
Milepæler: Utarbeide evalueringskriterier og gjennomføringsplan innen august 2016 
Ansvar: Instituttleder og avdelingsledere 

 

Ekstern finansiering 
 

 Tiltak: Følge opp effekter av revidert budsjettfordelingsmodell med sterkere insentiver for 
innhenting av eksterne midler for forskerne. 

Frist for gjennomføring: 2017 
Ansvar: Instituttleder 

 
 Tiltak: Oppdatere porteføljeoversikt som inkluderer alle aktive forskere ved IMB, 

som følges opp med målrettet søknadsveiledning i samarbeid med fakultetets 
forskningsadministrasjon 

 
Frist for gjennomføring: September 2016 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef  
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 Tiltak: Identifisere aktuelle søkere til EUs utlysninger og søkere til koordinatorroller i Horizon2020 
gjennom kartlegginger i samarbeid med avdelingsledere og koordinatorer for Tematiske områder. 

 
Frist for gjennomføring: Løpende 2016-2018 
Ansvar: Instituttleder og avdelingsledere 

 
Forskningsinfrastruktur 
 

 Tiltak: Gjennomføre evaluering av leiested og driftssted, som utgangspunkt for økt sambruk 
av vitenskapelig utstyr 

 

Frist for gjennomføring: Desember 2016 
Ansvar: Administrasjonssjef 

 
Arealbruk og -utnyttelse 
 

 Tiltak: Forsterke dialogen mellom instituttet og Eiendomsavdelingen med henblikk på effektiv 
utnyttelse og strategisk bruk av arealer 
Etablere fast møtestruktur med områdeleder i Eiendomsavdelingen, og trekke leder av Intern 
service sterkere inn i den strategiske dialogen med Eiendomsavdelingen. 

 
Frist for gjennomføring: Februar 2016 
Ansvar: Administrasjonssjef 

 

Felles servicetjenester 
 

 Tiltak: Gjennomføre en konkret kartlegging av servicetilbud og bruken av disse. 
 
Frist for gjennomføring: Oktober 2016 
Ansvar: Administrasjonssjef 

 

De Schreinerske samlinger 

 Tiltak: Oppfølging av dialog med universitetsledelsen vedrørende forvaltningsmodell 
for De Schreinerske samlinger, med sikte på å konkretisere instituttets videre ansvar 

 
Frist for gjennomføring: 2016 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 

 Tiltak: Gjennomgang av dokumentasjon og arkivmateriale tilhørende De Schreinerske 
samlinger 

 
Frist for gjennomføring: 2016 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 
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Det	gode	universitetet	
 

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 
 

Lederkompetanse 
 

 Tiltak: Systematisk lederopplæring for avdelingsledere og seksjonsledere i personalledelse 
og -oppfølging, budsjettering og bemanningsplanlegging samt HMS-arbeid 
Lederne innkalles til halvårlige ledersamlinger med opplæring i og diskusjon av ulike 
temaer, basert på caser innenfor utvalgte områder. 

   

Frist for gjennomføring: Halvårlig 2016-2018 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 
 Tiltak: Gjennomføre evaluering av nye lederroller – oppfattes deres funksjon og 

ansvarsområde som avklart og håndterbart? 
 

Frist for gjennomføring: Februar 2016 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 
Tilhørighet og fellesskap 
 

 Tiltak: Felles markeringer ved sommerfest og julebord 
 

Frist for gjennomføring: Årlig 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere og administrasjonssjef 

 

 Tiltak: Felles lunsj for nye gruppeledere 
Nytilsatte gruppeledere inviteres til en felles, uformell lunsj med instituttledelsen. 
 
Frist for gjennomføring: Årlig 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere og administrasjonssjef 

 

Helse, miljø og sikkerhet 
 

 Tiltak: Oppdatere handlingsplan for laboratoriesikkerhet og identifisere prioriterte 
satsingsområder. 

 

Frist for gjennomføring: Juni 2016 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere og administrasjonssjef 

 
 Tiltak: Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen ARK 

 
Frist for gjennomføring: desember 2016 
Milepæler:	Etablere	gjennomføringsplan	og	oppnevning	av	prosessleder	innen	januar	2016.	
Ansvar:	Administrasjonssjef	

 

 Tiltak: Gjennomføre beredskapsøvelse 
 

Frist for gjennomføring: April 2016 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere og administrasjonssjef 


