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Årsplan 2015-2017 – Institutt for medisinske basalfag 
 
 
INNLEDNING 
 
Institutt for medisinske basalfag har følgende overordnede målsettinger i 
perioden: 
 

• Oppnå økt kapasiteten til strategisk arbeid og tilpasningsdyktighet innen 
alle virksomhetsområder 

• Oppnå mer effektiv arbeidsdeling for å nå felles målsettinger 
• Etablere tydelig ledelsesstruktur og sikre bedre personaloppfølging 
• Oppnå økt innhenting av ekstern forskningsfinansering 
• Etablere tematiske områder for å hente ut synergier og styrke 

forskningen 
• Posisjonere instituttet innenfor UiOs satsinger, bl.a. innen livsvitenskap 

 
Fakultetet har stilt til disposisjon ressurser for å styrke gjennomføringen av et 
nytt lederstrukturprosjekt ved instituttet. Mulighetene for å oppnå økt ekstern 
finansiering er tilstede, men for å få til dette må det legges opp til å hente ut 
synergier og få til nye former for arbeidsdeling. Ved økt ekstern finansiering 
øker både direkte og indirekte inntekter, noe som vil medvirke til å styrke alle 
deler av virksomheten. Instituttet har et betydelig potensiale, som det må jobbes 
aktivt med å realisere. 
 
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 tar tak i denne og andre sentrale problemstillinger med innføring av 
ny lederstruktur og en rekke tiltak innenfor rammen av den nye strukturen. 
 
 
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. Omprioriteringer og nødvendige endringer i dimensjonering i 
ressursbruk vil ta tid og er krevende i vår organisasjonskultur. Ny lederstruktur 
ved IMB fra 2015 adresserer denne problemstillingen, men løpende 
driftsoppgaver og betydelig arbeidsmengde i andre prosjekter, for eksempel 
planlegging og innføring av ny studieplan, gjør at kapasiteten til å implementere 
nødvendige endringer kan bli lavere enn ønskelig. Instituttets økonomiske 
handlingsrom er dessuten usedvanlig stramt og hardt rammet av de store 
ekstrakostnadene som har påløpt i forbindelse med forsømmelser fra Statsbygg 
og entreprenører, og øvrige utfordringer knyttet til etablering av ny Avdeling for 
komparativ medisin. 
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For å realisere instituttets ambisjoner innen ekstern finansiering og 
posisjonering på den nasjonale og internasjonale forskningsarenaen, blir det 
avgjørende å støtte opp om de sterkeste forskernes muligheter til å levere svært 
godt forberedte og gjennomarbeidede søknader, til å lykkes med sine prosjekter, 
og til å kunne gå inn i nasjonale og internasjonale konsortier. I noen tilfeller vil 
de samme sterke forskerne bli rekruttert inn i viktige lederposisjoner, med god 
legitimitet i fagmiljøene og med mulighet til å bringe inn viktige erfaringer og 
relevant kompetanse. I slike situasjoner foreligger en risiko for at prioritering av 
det ene vil kunne gå på bekostning av det andre. Instituttet må derfor sørge for 
riktig dimensjonerte lederstøttemekanismer, noe som er krevende grunnet 
utfordringene i det totale ressursbildet (se ovenfor). Generelt vil instituttets 
måloppnåelse i betydelig grad avhenge av sterk lederkompetanse internt, samt 
etablering av betingelser som gjør det mulig å fungere i lederrollen og også 
oppleve denne som utviklende og meritterende. 
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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: Etablere tiltak for utdanningsledelsen ved instituttet 
IMB har innført en ny organisering av utdanningsledelsen ved instituttet, med 
utdanningsleder og utdanningsråd. Etter at ny lederstruktur er etablert januar 2015 
utarbeides konkrete målsettinger for årsplansperioden. 
   
Frist for gjennomføring: Første planutkast: april 2015. Revidert tiltaksplan: november 2015. 
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, 2015-2016 
Ansvar: Utdanningsleder, modulleder, undervisningsledere 

 
• Tiltak: Sluttføre reorganisering av kursene ERN3110 og ERN3120. Dette skal gjøres i 

forhold til de nye Modul 1 og 2 i medisinerstudiet, der ernæringsstudentene deltar i 
fellesundervisning 
 
Frist for gjennomføring: Desember 2015 
Ansvar: Leder av programråd for ernæringsstudiet, undervisningsleder 
 

• Tiltak: Sluttføre reorganisering av alle masterkursene i 2016 som følge av 
reorganisering av ERN3110 og ERN 3120. 

 
Frist for gjennomføring: Desember 2015 
Ansvar: Leder av programråd for ernæringsstudiet, undervisningsleder 

 
• Tiltak: Medvirke i fakultetets arbeid med samordning av masterprogrammer 

 
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg, 2015 - 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, 2015-2016 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere 
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• Tiltak: Etablere tiltak for utvikling av instituttenes tematiske områder i relasjon til 
tverrfaglighet og samarbeid på tvers av institutter og fakulteter 
IMB har innført tematiske områder i organiseringen av forskningen. Etter at ny 
lederstruktur er etablert januar 2015 utarbeides konkrete målsettinger for hvorledes de 
tematiske områdene skal utvikles innenfor overgripende tverrfaglig samarbeid.  
 
Frist for gjennomføring: Første planutkast: juni 2015. Revidert tiltaksplan: november 2015 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere 

 
 
Publisering med høy internasjonal synlighet og gjennomslag 
 

• Tiltak: Revidert insentivordning knyttet til driftsmidler 
I forbindelse med overgang til ny lederstruktur i 2015 starter arbeidet med etablering av 
ny intern budsjettmodell. I forbindelse med dette arbeidet er det mulig å vurdere tiltak 
som i henhold til UiOs strategiske plan vil virke som sterkere insentiver for 
publisering, både økt volum og kvalitet, enn dagens ordning.  
 
Frist for gjennomføring: oktober 2015 
Ansvar: Instituttleder 

 
• Tiltak: Medvirke i fakultetets arbeid med å lage en plan for å stimulere til publisering i 

tidssskrifter med høy «impact» 
 

Frist for gjennomføring: 2016 
Ansvar: Instituttleder/nestleder 

 
 
Ny intern strategisk plan  
 

• Tiltak: Utarbeide Strategisk plan for IMB, 2015 - 2017 
Endelig ferdigstillelse av ny strategiplan har blitt utsatt i påvente av rekruttering av nye 
avdelingsledere, som vil ha en sentral rolle i å utarbeide utkast før behandling i 
instituttråd. Strategien skal ta utgangspunkt i gjeldende plan, der nye skisser er 
utarbeidet i 2013-2014. Den nye planen skal bygge på erfaringer fra de siste årene, 
arbeidet med forberedelser til ny lederstruktur, vurderinger fra NFRs fagevaluering 
samt føringer fra fakultetet og UiO.  
 
Frist for gjennomføring: April 2015 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere 

 
 
Oppstart av nye tematiske områder 
 

• Tiltak: Konferanse/seminar med oppfølgingsplan 
Med utgangspunkt i de nye tematiske områdene, arrangere et møte over 1 – 2 dager for 
gjennomgang av de nye tematiske områdene, synliggjøring av faglige 
samarbeidsmuligheter og ressurser, samt fasilitering av intern nettverksbygging. 
 
Frist for gjennomføring: Mai 2015 
Ansvar: Instituttleder, nestleder 
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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: september 2015 
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: Etablere plan for nyskapende tiltak for utdanningen ved instituttet 

IMB har innført en ny organisering av utdanningsledelsen ved instituttet, med 
utdanningsleder og utdanningsråd. Etter at ny lederstruktur er etablert januar 2015 
utarbeides konkrete målsettinger for årsplansperioden, med tiltak for nyskaping i 
undervisningen. 
   
Frist for gjennomføring: utarbeidelse av handlingsplan innen mai 2015 
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, 2015 - 2016 
Ansvar: Utdanningsleder, undervisningsledere 

 
 
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, 2015 - 2016 
Ansvar: PhD koordinator, instituttleder 

 
• Tiltak: Revidere 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: oktober 2015 
Ansvar: PhD koordinator, administrasjonssjef, nettredaktør  
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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: Etablere ny forskningspresentasjon på IMBs nettsider, tilpasset de nye 
tematiske områdene  

 
Frist for gjennomføring: September 2015 
Ansvar: Instituttleder, nestleder, avdelingsledere 

 
• Tiltak: Revisjon av omtalen av tjenester ved instituttet som er tilgjengelig for 

allmennheten, f.eks. testatorordning og Matvaretabellen.no 
 
Frist for gjennomføring: Oktober 2015 
Ansvar: Administrasjonssjef 
 
 

Styrke innovasjonsarbeidet 
 

• 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  
 
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: November 2015 
Ansvar: Instituttleder og nestleder 

 
• 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 nestleder 

 
 
Ekstern finansiering  

 
• Tiltak: Utarbeide en porteføljeoversikt som inkluderer alle aktive forskere ved IMB. 

Oversikten gjennomgås med finansieringsrådgivere (grant office) og danner 
utgangspunktet for en faglig målrettet søknadsveiledning  

 
Frist for gjennomføring: Mars 2015 
Ansvar: Administrasjonssjef 

 
• Tiltak: Gjennomføre én-til-én møter mellom rådgiver(e) og forskere, for å identifisere 

konkrete søknadsmuligheter på kort og lengre sikt. Møterekkefølgen prioriteres i 
samråd med instituttleder og nestleder  
 
Frist for gjennomføring: September 2015 
Ansvar: Administrasjonssjef 
 

• Tiltak: I løpet av møteserien nevnt over, registrere konkrete utfordringer og konkrete 
forbedringsbehov når det gjelder administrativ støtte 
 
Frist for gjennomføring: September 2015 
Ansvar: Administrasjonssjef 
 

• Tiltak: Identifisere søkere til EU Grants og søkere til koordinatorroller i Horizon2020 
gjennom kartlegginger i samarbeid med koordinatorer for Tematiske områder.  

 
Frist for gjennomføring: September 2015 
Ansvar: Instituttleder og nestleder 



Årsplan 2015-2017 – IMB 

 
 

-8- 
 

Forskningsinfrastruktur 
 

• Tiltak: Gjennomføre evaluering av leiested og driftssted, som utgangspunkt for økt 
sambruk av vitenskapelig utstyr  
 
Frist for gjennomføring: Desember 2016 
Ansvar: Instituttleder og nestleder 
 

• Tiltak: opprette mekanismer for å finansiere reparasjoner av særlig kostbart utstyr 
  

Frist for gjennomføring: Februar 2015 
Ansvar: Instituttleder og nestleder 
 
 

Arealbruk og -utnyttelse 
 

• Tiltak: Bidra til fakultetets prosjekt for kartlegging av arealer med henblikk på effektiv 
utnyttelse og strategisk bruk  
 
Frist for gjennomføring: Følger fakultetets plan og frister, 2015 
Ansvar: Instituttleder og nestleder 

 
 
Felles servicetjenester 
 

• Tiltak: Gjennomføre en konkret kartlegging av servicetilbud og bruken av disse.  
 
Frist for gjennomføring: November 2015  
Ansvar: Administrasjonssjef  

 
 
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 systemforbedringer, 
samt arbeidsoppgaver som kan og bør løses på instituttnivå fremfor sentralt.  
 
Frist for gjennomføring: 2015 - 2016 
Milepæler: Følger universitetsdirektørens plan 
Ansvar: Administrasjonssjef  

 
• Tiltak: Utarbeide budsjettfordelingsmodell for intern fordeling til avdelingsnivå 

 
Frist for gjennomføring: Desember 2015  
Milepæler: økonomigjennomgang for alle gruppeledere i januar. Økonomiseminar for avdelingsledere og 
seksjonsledere i februar/mars. Presentasjon av til modell for 2016-2019 for råd/styre i mai.  
Ansvar: Instituttleder, nestleder og administrasjonssjef  

 
 
Avdeling for komparativ medisin  
 

• Tiltak: Oppfølging av innfasingen av den nye avdelingen 
Med utgangspunkt i planene for virksomheten i den nye avdelingen, sikre tett 
oppfølging for utvidelse av aktiviteten, kvalitet i tilbudet og økonomi. 

 
Frist for gjennomføring: 2015 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 
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De Schreinerske samlinger 
 

• Tiltak: Oppfølging av dialog med universitetsledelsen i 2014 vedrørende 
forvaltningsmodell for De Schreinerske samlinger, med sikte på å konkretisere 
instituttets videre ansvar 

 
Frist for gjennomføring: 2015 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 
 

• Tiltak: Gjennomgang av dokumentasjon og arkivmateriale tilhørende De Schreinerske 
samlinger  

 
Frist for gjennomføring: 2015 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 

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  
 
  
Tydelige ledelsesfunksjoner 
 

• Tiltak: Definere ledergrupper på de ulike nivåene i ny lederstruktur, med mandat og 
møteplan for hver gruppe 
 

Frist for gjennomføring: Oversikt med presentasjon på web, januar 2015 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere og administrasjonssjef 

 
 
Lederkompetanse 
 

• Tiltak: Lederopplæring for seksjonsledere og avdelingsledere i personalledelse og -
oppfølging. Inkluderer kompetanseheving innen rekruttering og mottak av nyansatte  
 
Frist for gjennomføring: Juni 2015 
Ansvar:  Administrasjonssjef 

 
• Tiltak: Lederopplæring for seksjonsledere og avdelingsledere i budsjettering og 

bemanningsplanlegging  
 

Frist for gjennomføring: September 2015 
Ansvar: Instituttleder og Administrasjonssjef 



Årsplan 2015-2017 – IMB 

 
 

-10- 
 

 
• Tiltak: Lederopplæring for seksjonsledere og avdelingsledere i helse, miljø og 

sikkerhet 
 
Frist for gjennomføring: April 2015 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 

 
• Tiltak: Økonomigjennomgang for alle forskningsgruppeledere  

 
Frist for gjennomføring: Februar 2015 
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  

 
 
Utveksling av informasjon og kunnskap 
 

• Tiltak: Etablering av faste møtefora i hver avdeling/seksjon for alle ansatte. Definere 
møtefrekvens og møteformat 
 
Frist for gjennomføring: Mars 2015 
Ansvar: Instituttleder og ledergruppe  
 

• Tiltak: Etablere fast møtefrekvens for Utdanningsråd  
 

Frist for gjennomføring: Februar 2015 
Ansvar: Utdanningsleder  

 
• Tiltak: Utarbeide årshjul for avdelingsnivå med frister for plan- og rapporteringsarbeid 

 
Frist for gjennomføring: Februar 2015 
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 
 

 
Tilhørighet og fellesskap 
 

• Tiltak: Arrangere markering for oppstart av ny organisering og lederstruktur 
 
Frist for gjennomføring: April 2015 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere og administrasjonssjef  

 
 
Helse, miljø og sikkerhet  

 
• Tiltak: Oppdatere handlingsplan for laboratoriesikkerhet og identifisere prioriterte 

satsingsområder.  
 

Frist for gjennomføring: Juni 2015 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere og administrasjonssjef  
 

• Tiltak: Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen ARK 
 
Frist for gjennomføring: desember 2016 
Milepæler: etablere gjennomføringsplan og oppnevning av prosessleder innen desember 2015.  
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef 
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• Tiltak: Gjennomføre beredskapsøvelse 

 
Frist for gjennomføring: Desember 2015 
Ansvar: Instituttleder, avdelingsledere og administrasjonssjef  
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultatindikatorer med ambisjoner 
 

Resultatindikatorer med ambisjoner 
 

Resultater Ambisjoner 

2009 2010 2011 2012 2013 2017 
 
Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 

      

 
Gj.snittlig gj.føringstid ph.d. 

 
3,7 

 
4,2 

 
3,5 

 
3,8 

 
3,1 

 
3,5 

 
Studentmob. - Andel utvekslingsstud. 

      

 
Publikasjonspoeng per vit. årsverk 

 
1,06 

 
0,89 

 
1,01 

 
0,97 

 
0,91 1 

 
EU-tildeling - volum 

 
8 685 

 
3 030 

 
6 193 

 
6 759 

 
4 280 15 000 

 
NFR-tildeling - volum 

 
56 579 

 
65 066 

 
72 723 

 
64 502 

 
74 935 77 000 

 
 
 
 
 


