
 
 

 

Rapporterende enhet: MED Rapportert av: MGL Periode: 1.tertial 2010 

Enhetens ledelseskommentar 1. tertial 2010 

1. Innledning 

De første fire månedene i 2010 er preget av de omorganiseringer som ble vedtatt i 2009. Spesielt ved 

Institutt for klinisk medisin har omorganiseringen vært utfordrende fordi det også skjer store endringer 

ved Oslo universitetssykehus, som instituttet må ta hensyn til. Men også på de to andre instituttene 

arbeides det mye for å få den nye organisasjonen på plass. Felles for alle instituttene er at en ny 

delegasjonsstruktur må komme på plass sammen med den nye stedkodeoppbyggingen. 

Endringen i organiseringen av økonomi- og personalfunksjonen er også vært gjennomført og det er 

rekruttert mange nye medarbeidere. Det arbeides med nye felles rutiner på fakultetet, spesielt på 

økonomiområdet.  

Ledelsesmessig har også arbeidet med en ny styringsstruktur ved Rettsmedisinsk institutt vært svært 

tidkrevende og utfordrende.   

2. Vurdering av aktivitet og resultater 

a. Status for den økonomiske situasjonen 

Fakultetet hadde et regnskapsmessig overskudd på ca 46 mill kroner 1. tertial, vel 15 mill mer enn 

budsjettert. Dette skyldes i hovedsak avsetning av inntekten for betaling for bruk av sykehus. 

Den nye organisasjonen og nye økonomifunksjoner på instituttene har ført til et lavere forbruk 

generelt de første månedene, noe som var forventet. Dette regner vi vil ta seg opp etter hvert nå som 

driftsmidler er fordelt. 

Institutt for medisinske basalfag og Institutt for helse og samfunn har budsjettert med balanse i 2010, 

begge institutter melder at dette vil oppnås dersom bundne midler holdes utenfor. Institutt for klinisk 

medisin har budsjettert med et underskudd på 3,5 mill kroner, under forutsetning av at saldo for 

bundne midler på 12 mill kroner ikke endres ved årets slutt. Det er foretatt kutt ved instituttet for å 

oppnå dette resultatet. 

b. Gjennomført aktivitet og oppnådde resultater 

Som nevnt over er den nye oppbyggingen av instituttene svært arbeidskrevende, derfor har ikke 

etableringen av nye tematiske områder kommet skikkelig i gang. Fakultetet har satt av oppstartsmidler 

til dette i 2010. Ved en full utrulling vil det kreve en revurdering av fakultetets 

budsjettfordelingsmodell. 

Det er identifisert potensielle søkere til ny søknadsrunde for SFF’er.  

Fakultetet nådde ikke måltallene for stipendiater og postdoktorer i 2009. Det er derfor fordelt og utlyst 

17 stipendiatstillinger og 6 postdoktorstillinger i 2010. Dette er innfor de budsjettmessige rammer i 

2010, men vil bli en økonomisk utfordring i 2011. 



 
 

Det er stor aktivitet i fakultetets internasjonale virksomhet.  I februar var en delegasjon fra MED og 

Rektor i Russland, hvor Rektor undertegnet fem samarbeidsavtaler med russiske partnere. 

I Internasjonal seksjon er det foretatt en kartlegging av fakultetets samarbeidsavtaler med utenlandske 

partnere denne våren. Det er også laget en samlet oversikt over fakultetets student- og 

lærerutveksling. 

 Videre er det lyst ut og fordelt 1 mill kroner til internasjonaliseringstiltak. Det var stor interesse for 

utlysningen, og bare 11 av 55 søknader kunne innvilges.  

Det er øremerket en stilling med ansvar for EU-rådgivning og det er planlagt et seminar i juni om EU 

søknadsskrivning. 

Gjennomgang og forbedring av kursporteføljen foretas og det er økt kapasitet på kursene i 

doktorgradsprogrammet. 

Fakultetet har mål om å innføre midtveisevaluering.  Emnebeskrivelse er nå publisert og første 

midtveispresentasjon annonsert. 

I 2010 vil fakultetet ha fokus på å kvalitetssikre våre utdanninger gjennom eksterne evalueringer og 

oppfølging av evalueringene. 

To komiteer er oppnevnt og i arbeid for å gjennomføre ekstern periodisk programevaluering ved 

masterprogrammene i sykepleievitenskap og i helsefag. Det er forventet at komiteene avleverer sin 

innstilling før sommeren. 

I vårsemesteret vil fakultetet gjennomføre den første OSCE (stasjonseksamen) i 12.semester i 

medisinstudiet. Fakultetets tilsynssensor vil være tilstede ved gjennomføringen. 

De aller fleste semestrene i medisinstudiet har nå fått reviderte læringsmål i tråd med anbefalinger fra 

gruppen som evaluerte studieprogrammet i medisin.  

Fakultetet er nå i ferd med å undertegne en avtale med NBME i forbindelse med innføringen av 

formativ eksamen i 11. semester. Den første formative eksamen vil bli gjennomført i august. 

Det foregår en løpende gjennomgang av alle skriftlige eksamener med henblikk på validitet, reliabilitet 

og i hvilken grad de dekker læringsmålene. I forbindelse med at fakultetets tilsynssensor er i Norge ved 

innføringen av OSCE, vil han også arbeide med denne gjennomgangen. 

Det ble i februar oppnevnt et nytt utvalg for legers videre- og etterutdanning. Dette utvalget har 

ansvar for å godkjenne at kurs i spesialistutdanningen av leger holder et faglig og pedagogisk høyt nivå. 

Utvalget vil i samarbeid med dekanus øke fakultetets engasjement i spesialistutdanningen. 

Fakultetet arbeider videre med den nye ledergruppen i fakultetet for å forankre og tydeliggjøre 

lederrollen.  I dette arbeidet har fakultetet hatt hjelp fra Institutt for medskapende ledelse.  

Fakultetet har reservert to plasser på forskerlederkurset ved Copenhagen Business School. Dette 

kurset er øremerket kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser.   

Det er etablert et verv som HMS-koordinator på fakultetet. I oppstarten er dette beregnet til en 50 % 

stilling. Om dette er tilstrekkelig vil bli vurdert etter hvert som vi får noe erfaring på området.  



 
 

Fakultetet har hatt som mål noen år å tilby medarbeidersamtaler med alle ansatte. Med den flate 

organisasjonsstrukturen har dette imidlertid bydd på store utfordringer. Fakultetet håper en ny 

organisasjonsstruktur vil gjøre at dette målet blir oppnåelig.   

Det har vært gjennomført et avklarende møte med Økonomi- og planavdelingen vedrørende 

arbeidsdelingen mellom sentralt nivå og fakultetsnivå på innkjøpsområdet. Fakultetet har nå startet 

arbeidet med å etablere et av universitetets fire innkjøpsmiljøer. 

Analyse av lønnsandel og årsverk 

 Økende gap mellom lønns- og drifts-/investeringskostnader pr årsverk 

Vi ser av figuren at de forskningsnære drifts- og investeringskostnadene pr årsverk ved Det 

medisinske fakultet har vært relativt stabile i perioden 2004 til 2009, og på et høyere nivå i 2009 

enn i 2004.  

Ved fakultetet ser vi at basal- og klinisk medisin ligger høyere enn helse- og samfunn og at nivået 

har vært relativt stabilt, bortsett fra klinisk medisin som har hatt en nedgang i perioden. Dette, 

sammen med nedgangen i antall vitenskapelige årsverk ved instituttet, tyder ikke på økt 

handlingsrom. 
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Vi tror imidlertid at det er store forskjeller mellom de vitenskapelig ansatte. 

 Nedgangen i vitenskapelig årsverk fra 2008 til 2009 

Ved Det medisinske fakultet har vi hatt en nedgang på 41 årsverk i vitenskapelige stillinger. 

Nedgangen er primært knyttet til rekrutteringsstillinger når vi ser på fakultetsnivået samlet, hvor 

det er en nedgang på både eksternt og internt finansierte rekrutteringsstillinger. Fakultetet har 

fordelt og utlyst 17 stipendiatstillinger og 6 postdoktorstillinger i 2010.  Det er imidlertid forskjeller 

mellom instituttene, og Institutt for klinisk medisin har redusert antall vitenskapelige stillinger 

mest, med 30 vitenskapelig årsverk. For dette instituttet er det også en reduksjon i fast 

vitenskapelige stillinger. 

Det har vært en rekke budsjettkutt de siste årene og for å oppnå budsjettbalanse har fakultetet 

over en lengre periode forsøkt å redusere antall stillinger. I 2004 vedtok fakultetsstyret at kun 1/3 

av ledige stillinger skulle videreføres.  Videreføring av vitenskapelige stillinger skal begrunnes med 

hensyn til undervisningsbehov eller om stillingen er nødvendig forskningsstrategisk.  



 
 

 Årsaken til økningen i administrative årsverk 

Fakultetet har hatt en økning på 34 årsverk i perioden 2004 til 2009. Økningen her er primært 

knyttet til oppbyggingen av de regionaletiske komiteer, gjennomføring av DNA-reformen ved 

Rettsmedisinsk institutt og etablering av nasjonale kompetansesentra på Institutt for psykiatri. Vi 

har også hatt en økning i administrativ bemanning på Seksjon for forskerutdanning. Bakgrunnen 

for det er den store aktivitetsøkningen, med en økning fra 98 doktorgrader i 2004 til 163 

doktorgrader i 2009. Et annet mål for aktivitetsøkningen er antall registrerte kandidater på 

programmet, med 564 i 2004 til 1 080 i 2009. I tillegg har fakultetet overtatt ansvaret for 

forskerkursene fra Legeforeningen, som har økt bemanningen med to årsverk.  Også annen 

aktivitetsøkning, for eksempel antall utvekslingsstudenter har økt den administrative bemanning. 

Innføringen av elektronisk arkiv og saksbehandling i 2008 har ført til høyere bemanning i arkivet, 

samt at nye krav til økonomisaksbehandlingen har ført til økning i økonomiadministrasjonen.   

 Administrasjon på UiO sammenlignet med NTNU/UiB 

Det er ikke uproblematisk å sammenligne administrasjonene på instituttene ved de tre medisinske 

fakultetene ved UiO, UiB og NTNU. For å få til en god sammenligning er det nødvendig med en 

analyse av de ulike nivåenes oppgaver på de tre fakultetene. Dette er ikke gjort for denne 

analysen, men vi kan antyde noen årsaker til høyere andel administrasjon ved Det medisinske 

fakultet på UiO. Vi har derfor svart på spørsmål 11 og 12 samlet 

Ved UiO er forvaltningen av den eksternt finansierte virksomheten delegert instituttene. Det er det 

imidlertid ikke ved UiB, hvor denne virksomheten forvaltes eksternt. 

Ved Det medisinske fakultet på UiO er det en stor andel professor II sammenlignet med de to 

andre medisinske fakulteter. Ved å sammenligne årsverk vil en stor andel professor II gi en skjev 

sammenligning av forholdet mellom vitenskapelige stillinger og administrative stillinger. 

Administrative oppgaver knyttet til professor II er vel så krevende som hele professorårsverk. Vi 

har i tillegg svært mange stillinger (ca 130) i små stillingsandeler (5 % – 20 %) knyttet til 

utplasseringsordningen av medisinerstudenter. Totalt utgjør professor II og universitetslektorene i 

utplasseringsordningen ca 300 personer, men kun ca 60 årsverk i statistikken. Professor II og 

lektoratene er i hovedsak midlertidige tilsatte, og krever mye mer administrasjon enn fast ansatte i 

100 % stilling. 

Ved UiO har det medisinske fakultet samarbeid med universitetssykehus med 5 ulike 

lokalisasjoner. Ved UiB og NTNU er det færre universitetssykehus. Vi antar at fakultetets spredte 

geografiske lokalisering har betydning for størrelsen på administrasjon. 

Vi tror også at forskjeller i administrativ bemanning kan forklares av aktivitetsnivå. Til 

sammenligning har Det medisinske fakultet 2-3 ganger så mange avlagte doktorgrader 

sammenlignet med de to andre medisinske fakultetene. Tilsvarende tall finner vi for eksempel 

også for utvekslingsstudenter. 

Videre har Det medisinske fakultet ved UiO langt flere ansatte i de regionaletiske komiteer, vi har 

et sekretariat for utenlandsmedisinere som ikke finnes ved de andre medisinske fakulteter, et 

Rettmedisinsk institutt i kraftig vekst, samt nasjonale kompetansesentra som kan forklare ulikheter 

i den administrative bemanning. 

 I arbeidet med å utvide handlingsrommet – hvilke refleksjoner gjør man seg på enhetene om 

hva som er mest vesentlig? Hvilke tiltak er iverksatt eller under planlegging lokalt? Hva mener 



 
 

enhetene om arbeidsdelingen mellom nivåene med tanke på framtidige, 

universitetsomfattende tiltak? 

Arbeidet med å utvide handlingsrommet må foregå på flere områder. Et av målene er å redusere 
basisbudsjettets fastlønnsandel. Fakultetet må foreta en grundigere vurdering før tilsetting i både 
administrative og vitenskapelige stillinger. Videre må vi se utover og søke samarbeid med eksterne 
partnere, for eksempel OUS, om oppgaver som i fellesskap kan løses bedre og/eller mer 
kostnadseffektivt. Fakultetet må også sørge for å bidra til at fagmiljøer får tilstrekkelig kritisk 
masse, slik at de kan nå et godt og helst et høyt internasjonalt konkurransedyktig nivå. 
 
I forbindelse med omorganiseringen arbeider fakultetet med å få til en hensiktsmessig og 

ressursbesparende arbeidsdeling mellom fakultets- og instituttnivå. Det legges opp til at aktivitet 

og oppgaver legges i den ordinære struktur og på lavest mulig nivå.  Fakultetets ulike 

organisasjonsnivåer skal ha tydelige oppgaver der strategiske og overordnede oppgaver legges til 

fakultetsnivå, mens operative funksjoner legges til institutter og underliggende nivåer. 

Det er ikke alltid like tydelig hvilke oppgavefordeling det er mellom universitet og fakultet. Dette 
gjelder spesielt ved forskningssatsinger som SFF, SFI og tverrfakultære satsinger. Dette er noe som 
bør ha fokus i fremtiden.  
 
Videre bør det også arbeides med en klarer ansvarsfordeling mellom enhetene og Teknisk 
avdeling, både når det gjelder helse, miljø og sikkerhet og eiendom, materiell og utstyr. 
 

 Vurdering av risiko i forholde til prosjekter som både har underskudd og negativt budsjettavvik 

på mer enn 500 000 kroner 

Prosjekt 142547: Prosjektet ble i mars belastet en faktura fra Rikshospitalet, samt andre 

driftskostnader. Disse vil bli ompostert til andre prosjekter, hvor kostnadene er budsjettert. 

Prosjektets sluttbidrag fra NFR forventes i oktober. Prosjektet totalt vil gå i balanse før avslutning. 

Prosjekt 460201: Påløpte kostnader utfaktureres etterskuddsvis hvert kvartal. Underskudd utlignes 

i begynnelsen av april, juli og oktober, samt ved årsslutt. 

Prosjekt 200186: Hovedårsaken til underskuddet er forsinket innbetaling på ca 4,3 mill kroner. Det 

forventes at resultatet blir 0 eller overskudd. 

 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

En viktig usikkerhetsfaktor er knyttet til det videre arbeid med underliggende struktur på fakultetets 

institutter og kostnader knyttet til dette. 

På økonomiområdet er det knyttet noe usikkerhet til eksternt finansiert virksomhet, blant annet nivå 

på egenandel og frikjøp, manglende dekningsbidrag fra givere som Kreftforeningen og Hele og 

rehabilitering, innhenting og korrekt overføring av offentlige refusjoner. 
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