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Årsplan 2017-2019 – Institutt for medisinske basalfag

STRATEGIER OG VERDIER 
Føringer som ligger til grunn for målsettingene er knyttet til UiOs Strategi2020 og fakultetets og 
instituttets strategiske planer. 

Instituttets hovedmålsettinger er nedfelt i strategi for 2015-2017, Fra gen til atferd - grunnforskning 
for god helse:

 Forbedre forskningen, utdanningen og formidlingen: IMB skal levere forskning, undervisning 
og formidling av høyeste kvalitet, med kontinuerlig fornyelse og videreutvikling

 Realisere innovasjon med utgangspunkt i grunnforskning: IMB skal legge forholdene til rette 
for innovasjon og næringsutvikling i tråd med universitetets strategiske planer og faglige 
prioriteringer

Følgende delmål støtter opp under hovedmålene:

Tverrfaglig samarbeid
 Samarbeid innad og felles identitet: IMB skal styrke samarbeidet internt og utvikle en 

identitet og egenart med utgangspunkt i instituttets tverrfaglighet.
 Tydelig plassering innen livsvitenskap ved UiO: IMB skal posisjonere seg i forhold til UiOs 

satsing innen livsvitenskap med henblikk på full integrering i denne store satsningen ved 
UiO.

 Samarbeid utad både nasjonalt og internasjonalt: IMB skal styrke samarbeidet med 
omverdenen både nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjon, ledelse og rekruttering
 Utvikling av arbeids- og læringsmiljø: Instituttet skal legge til rette for at studenter og ansatte 

skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø.
 Videreutvikling av en lederstruktur som støtter opp under instituttets overordnede 

målsettinger: Lederstrukturen som ble implementert i 2015 skal konsolideres og 
videreutvikles, med sikte på tydelige roller, sammenheng mellom ansvar og myndighet 
og lederutvikling og kompetanseheving av ledere på alle nivåer.

 Rekruttering av de beste: IMB skal rekruttere ansatte med de beste kvalifikasjoner. IMB skal 
prioritere gode vilkår for forskere i tidlig karriere.

 Utvikling av organisasjonen: IMB skal kontinuerlig arbeide for å optimalisere organisasjonen, 
bedre arbeidsflyten og øke organisasjonsforståelsen blant de ansatte.

Økonomi og forskningsfinansiering
 Styrking av forskningsfinansieringen: IMB skal hente inn forskningsfinansiering i betydelig 

økende grad fra de prioriterte kanalene: Norges forskningsråd, EU’s rammeprogram 
Horisont 2020 og Det europeiske forskningsrådet ERC.

 Sterkere insentiver: Videreutvikling av en ny og innovativ budsjettfordelingsmodell med 
sterke insentiver for ansvarliggjøring av avdelingene og innhenting av eksterne midler 
for forskerne. 
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Ressursforvaltning og støttefunksjoner som understøtter kjernevirksomheten
 Utvikling av støttefunksjoner: IMB skal arbeide for å beholde og utvikle velfungerende 

støttefunksjoner innen administrasjon, avanserte verkstedtjenester og 
informasjonsteknologi.

 Utvikling av komparativ medisin: IMB skal arbeide for en styrking av de fasiliteter som trengs 
for at IMB kan etablere sin posisjon som en ledende nasjonal aktør innen dyreeksperimentell 
biomedisinsk forskning.

 Optimalisering av bruken av arealer: IMB skal arbeide for en rasjonell og hensiktsmessig bruk 
av arealer i tråd med øvrige målsettinger.
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FORSKNING 

Mål 1: Instituttet skal ha en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering både fra nasjonale og 
internasjonale finansieringskilder
Instituttet skal jobbe målrettet og strategisk for å hente inn forskningsfinansiering i betydelig økende 
grad fra de prioriterte kanalene: Norges forskningsråd, EU’s rammeprogram Horisont 2020 og Det 
europeiske forskningsrådet ERC. Instituttet skal arbeide sammen med fakultetet for å styrke den 
administrative støtten knyttet til prosjekter finansiert gjennom de prioriterte kanalene både i 
søknads- og prosjektfasen.

Tiltak:
 Identifisere aktuelle søkere til EUs utlysninger og søkere til koordinatorroller i Horizon2020 

gjennom kartlegginger i samarbeid med avdelingsledere og koordinatorer for Tematiske 
områder

 Ledere på alle nivåer skal sørge for å oppmuntre og dyktiggjøre forskere til å skrive flere og 
bedre søknader

 Forskningsgruppeledere skal se til at forskere tidligere blir uavhengige prosjektledere
 Invitere forskningsgruppeledere og forskere til informasjonsseminarer i god tid før ulike 

utlysninger fra EU og fra Forskningsrådet  
 Bygge opp kompetanse og kapasitet til å styrke den administrative post-grant støtten til 

prosjektledere i prosjekter finansiert gjennom de prioriterte kanalene i samhandling med 
fakultetet

Forventede resultater 2017-2019:

 Øke antallet tematiske søknader og flere tilslag i Horisont 2020
 Øke antallet ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. 

rammeprogram
 Øke antallet søkere til Marie Curie og COFUND- programmene
 Øke antall FriPro og tematiske søknader med tilslag i Forskningsrådet

Mål 2: IMB skal styrke sitt tverrfaglige samarbeid 
IMB skal videreutvikle sterke tverrfaglige miljøer internt, og posisjonere seg i UiOs satsing innen 
livsvitenskap. IMBs fagmiljøer skal bygge nasjonale og internasjonale nettverk med sikte på å styrke 
samarbeidet om søknader om ekstern finansiering. 

Tiltak:
 Det skal utarbeides retningslinjer for oppfølging av tematiske områder i avdelingsstrukturen, 

og rutiner for etablering og avvikling 
 Tematiske områder skal evalueres og det skal legges opp til tilpasninger og endringer for å 

imøtekomme nye behov og realisere nye muligheter for synergier og samhandling. Det skal 
vurderes å tilføre midler fast til tematiske områder som fungerer godt.

 Samhandling internt ved IMB med henblikk på å utnytte instituttets unike bredde (fra gen til 
adferd), tilfang av forsknings- og pasientdata og kombinasjon av kompetanse fra ulike 
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fagområder skal styrkes. Det skal vurderes om tematiske områder kan organiseres på nye 
måter for å styrke slik samhandling.

 Instituttets forskergrupper skal posisjoneres i UiOs satsing innen livsvitenskap. Det skal 
vurderes om tematiske områder er egnet til dette eller om andre tiltak er nødvendig. 

 Fag som ikke passer inn i utlysningskategoriene fra EU og NFR skal identifisere tverrfaglige 
samarbeidspartnere internt og eksternt for å styrke sine muligheter til å få gjennomslag i 
søknader. Det skal vurderes om tematiske områder er egnet til å fremme slike muligheter 
eller om andre tiltak er nødvendig. 

 Tematiske områder og annen tverrfaglig aktivitet skal synliggjøres i avdelingenes møte- og 
seminarvirksomhet 

Resultater 2017-2019:
 IMB har styrket samarbeidet internt og utviklet en identitet og egenart med utgangspunkt i 

instituttets tverrfaglighet
 IMB er fullt integrert i livsvitenskapsatsningen ved UiO
 IMB har etablert solide tverrfaglige nettverk nasjonalt og internasjonalt som kan utnyttes i 

søknader om ekstern finansiering
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INNOVASJON

Mål 3: Styrket innovasjonsvirksomhet 
IMB skal legge forholdene til rette for innovasjon og næringsutvikling i tråd med universitetets 
strategiske planer og faglige prioriteringer.

Tiltak:
 Bidra med innhold til fakultetets nettsider om innovasjon
 IMB skal lage en plan for innovasjon og tettere samarbeid med næringsliv, med mål om felles 

finansiering av prosjekter. Planen skal identifisere prioriterte bedrifter og klynger i 
næringslivet som grunnlag for innovasjonsaktiviteter og faglige samarbeid, og vurdere 
mulighetene for å utnytte Senter for klinisk ernæring som brobygger mot innovasjon.

 Rekruttere aktuelle kandidater til kurs i innovasjon og Helseinnovatørskolen i samarbeid med 
PhD -forum

Forventede resultater 2017-2019:
 IMB har flere kandidater til Helseinnovatørskolen
 Instituttet har synliggjort innovasjonssaker på fakultetets nettsider 
 Tettere samarbeid opp mot næringslivet
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UTDANNING

Mål 4: Videreutvikling av studieprogrammene
Instituttet vil delta i fakultetets offensive satsing på utdanningskvalitet gjennom revisjoner av 
eksisterende programmer, samt gjennomføre tiltak for å effektivisere og øke kvaliteten av 
undervisningen og med bedre evaluering av studentenes kompetanse. 

Tiltak:
 Foreta en gjennomgang og sammenligning av instituttets to studier som forberedelse til ny 

budsjettmodell 
 Utarbeiding av oversiktlige undervisingsregnskaper 
 Utvikling av enhetlig system for evaluering av undervisning i samarbeid med fakultetet og de 

andre instituttene
 Økt innsats og tilrettelegging for utvikling av lærerkompetanse, spesielt knyttet til 

gruppeundervisning
 Utvide anvendelsen av Teambasert læring (TBL) i undervisningen
 Utvikle e-læringsressurser for studenter og lærere
 Intensivere arbeidet med å gjøre forelesinger tilgjengelige som Podcast 
 Utvikle kompetansen for å lage gode digitale eksamener
 Etablere ultralyd-laboratorium i overflatesalen for interaktiv undervisning i anatomi og 

fysiolog

Forventede resultater 2017-2019:
 Avklaring av dimensjoneringen av IMBs masterstudium sett opp mot medisinstudiet.
 Instituttet har et oversiktlig og effektivt system for undervisingsregnskap og 

undervisingsevaluering
 Instituttet har et etablert system for faglig og pedagogisk opplæring og oppfølging av 

gruppelærere
 Instituttet har implementert nyskapende effektiviseringstiltak i undervisningen innen 

medisin, ernæring og PhD-programmet
 Ultralydundervisning i basalfag og kliniske fag for medisinstudenter er implementert

Mål 5: Instituttet skal bidra til å styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes 
arbeidslivsrelevans gjennom bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer 
Instituttet vil støtte opp om fakultetets satsing på bruk av digitalt støttede læringsformer og varierte 
undervisnings- og vurderingsformer. Instituttet vil bidra i fakultetets samarbeid med Oslo kommune 
om tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for studenter i ernæring og medisin.

Tiltak:
 Bidra til økt samarbeid med Oslo kommune om undervisningsopplegg for studenter i klinisk 

ernæring
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Forventede resultater 2019:
Styrket arbeidslivsrelevansen av utdanningene

Mål 6: Instituttet skal iverksette tiltak som styrker studentenes læringsmiljø og studentenes 
integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiet.

Tiltak:
 Identifisere problemer ved gjennomføring av studier ved gjennomgang av 

studiebarometeret, frafallsanalyser etc. 
 Identifisere og implementere tiltak som hindrer frafall og bedrer gjennomstrømming i det 5-

årige masterstudiet i klinisk ernæring

Forventede resultater 2017:
 Instituttet skal ha styrket introduksjonsopplegg og mottak
 Instituttet har identifisert tiltak som hindrer frafall 

Forventede resultater 2019:
 Frafallet er redusert i de ulike studieprogrammene 
 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene
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ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON

Mål 7: Instituttet har implementert kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning 
For å sikre at kvalitetssystemet fungerer optimalt har instituttet styrket kompetansen til 
forskningsgruppelederne og styrket arbeidet med internkontroll for forskning. 

Tiltak:
 Alle forskningsgruppeledere gjennomgår kurs i henhold til opplæringsplan
 Alle forskningsprosjekter skal registreres i UiOs prosjektregister

Forventede resultater 2017:
 All forskning foregår i henhold til kvalitetssikringssystemet

Mål 8: IMB skal videreutvikle ny lederstruktur og legge til rette for et godt og sikkert arbeidsmiljø
Instituttet skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt og 
sikkert arbeids- og læringsmiljø. IMB skal kontinuerlig arbeide for å optimalisere organisasjonen, 
bedre arbeidsflyten og øke organisasjonsforståelsen blant de ansatte.

Tiltak:
Et godt arbeidsmiljø:

 Instituttet skal gjennomføre UiOs arbeidsmiljøundersøkelse ARK og følge opp resultatene
 Felles markeringer ved sommerfest og julebord

Oppfølging av ny lederstruktur:
 IMB skal etablere et opplegg for lederutvikling og kompetanseheving av ledere på alle nivåer, 

tilpasset deres fullmakter og funksjoner
 Lett tilgjengelig informasjonsmateriale målrettet mot IMBs linjeledere skal utarbeides og 

vedlikeholdes
 Alle nye gruppeledere ved IMB skal gjennomføre forskningslederprogrammet, og samtlige 

gruppeledere ved instituttet skal få tilbud om det samme
 Nytilsatte gruppeledere inviteres til en felles, uformell lunsj med instituttledelsen
 Gjennomføre evaluering av nye lederroller – oppfattes deres funksjon og ansvarsområde som 

avklart og håndterbart?

Styrke systematisk HMS-arbeid og beredskap:
 Ny modell for oppgavedeling og samhandling mellom institutt- og avdelingsnivå innen HMS 

for laboratoriemedisin skal utprøves
 Handlingsplan for laboratoriemedisin skal oppdateres og justeres
 UiOs nye HMS-avvikssystem skal implementeres gjennomgående ved instituttet
 Beredskapsøvelse skal gjennomføres årlig i samarbeid med fakultetet



9
Årsplan IMB 2017-2019

Mål 9: Effektiv ressursforvaltning og velfungerende støttefunksjoner
IMB skal arbeide for å beholde og utvikle velfungerende støttefunksjoner innen administrasjon, 
komparativ medisin, avanserte verkstedtjenester og informasjonsteknologi. IMB skal arbeide for en 
rasjonell og hensiktsmessig bruk av arealer og utstyr i tråd med øvrige målsettinger.

Tiltak:
Forsvarlig økonomiforvaltning:

 Tilpasse instituttets budsjettfordelingsmodell til ny fordelingsmodell fra fakultetet

Konkurransedyktige tjenester innen komparativ medisin:
 Sikre videre implementering og oppfølging av tiltakene identifisert og iverksatt i 

organisasjonsutviklingsprosjektet ved Avdeling for komparativ medisin (dyreavdelingen), 
herunder fortsatt tett økonomioppfølging

 Utarbeide søknad i neste rundes infrastrukturutlysning med utgangspunkt i komparativ 
medisin, transgensenteret og imagingfasiliteter

 Arbeide strategisk opp mot fakultetet, OUS og livsvitenskap for å øke kjennskapen til IMBs 
dyrestallstjenester og øke sambruken av dyrestallene

Øvrig infrastruktur:
 Gjennomføre evaluering av leiested og driftssted, som utgangspunkt for økt sambruk av 

vitenskapelig utstyr
 Gjennomføre en konkret kartlegging av tilbudet i Intern Service og bruken av disse
 Prioritere tildelinger av midler for vitenskapelig utstyr til fornyelse av utstyr som er utdatert 

eller som må fornyes pga. endrede krav til sikkerhet eller kvalitet
 Implementere en revidert forvaltningsmodell for De Schreinerske samlinger
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SAMFUNNSKONTAKT, INTERNASJONALISERING OG FORMIDLING

Mål 10: Instituttets forskning og utdanning skal synliggjøres i samfunnet
Instituttet skal løfte frem betydningen av grunnforskning som fundamentet for fremgang i 
medisinske fag, og synliggjøre basalfagene som en del av livsvitenskapssatsingen. 

Tiltak:
 Delta i fakultetets arbeid med å etablere en kommunikasjonsplan og operasjonalisere denne 

på instituttnivå
 Styrke engelskspråklige nettsider ved instituttet
 Implementere prioriteringskriterier for nyhetssaker
 Styrke samhandlingen mellom IMBs kommunikasjonsrådgiver og fagmiljøene i 

kommunikasjonsarbeidet, og etablere en struktur med lokale publisister for å forankre 
kommunikasjonsarbeidet bedre i organisasjonen

Forventede resultater 2017:
 Flere forskningssaker ved instituttet
 Synliggjøring av betydningen av grunnforskning og livsvitenskapsatsingen i instituttets 

forskningssaker 
 Strategisk prioritering av kommunikasjonsressursene ved instituttet

Forventede resultater 2019:
 Større nasjonal og internasjonal kunnskap om instituttet forskning og utdanninger og økt 

kunnskap om basalfagenes betydning for medisinsk forskning og utdanning
 Instituttet skal være kjent blant beslutningstakere, i media og allmenheten som et 

forskningsmiljø på høyt internasjonalt nivå
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VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE UTFORDRINGER

Mål 11: Være attraktive for de beste forskere og undervisere
Instituttet vil ved nyansettelser av vitenskapelig personale legge vekt på å rekruttere personer som 
med en selvstendig profil har vist å kunne produsere forskning av høy kvalitet, kan styrke 
undervisningen og som er i stand til å hente inn eksterne forskningsmidler. IMB skal prioritere gode 
vilkår og tydeligere karriereveier for forskere i tidlig karriere. Kjønnsperspektivet skal ivaretas i hele 
rekrutteringsprosessen.  

Tiltak:
 Redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige toppstillinger gjennom bedre 

planlegging og oppfølging av tilsettingsprosessen
 Kallelser skal vurderes der instituttet har mulighet til å rekruttere internasjonalt ledende 

professor på strategisk viktige fagområder
 Alle ansatte som mottar ERC Advanced Grant eller ERC Consolidator Grant skal

vurderes for fast tilsetting uten kunngjøring, så sant kandidatens fagområde ligger innenfor
instituttets fagkrets

 Innstegsstillinger skal vurderes for kandidater som mottar ERC Starting grant og forventes å 
kunne utvikle den kompetanse som kreves for å bygge opp og lede et forskningsmiljø i 
internasjonal front

Forventede resultater 2019:
 Redusert tid for rekruttering av vitenskapelige toppstillinger
 Tiltak i UiOs og fakultetets rekrutteringsstrategi er fulgt opp og iverksatt
 Flere forskere som har potensial til å hente inn mye eksterne forskningsmidler er ansatt

Mål 12: Styrke sektorsamarbeidet
Instituttet vil sammen med fakultetet bidra til å styrke sektorsamarbeidet på utvalgte områder for å 
styrke utdanningene og forskningen.

Tiltak:
 Gjøre NFR-ordningen med «offentlig sektor»-PhD kjent i aktuelle fagmiljøer 
 Bidra til den nye spesialistutdannelsen for leger med vitenskapelig og pedagogisk 

kompetanse, med temaer fra samtlige fagavdelinger ved IMB

Forventede resultater 2017-2019:
 Potensielle kandidater til «offentlig sektor»-PhD er identifisert
 Temaer fra IMBs fagavdelinger er representert i spesialistutdannelsen for leger


