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Innfasing av SFF 

Bakgrunn  

Det medisinske fakultet har tre Sentre for fremragende forskning (SFF). Det første senteret som ble 

etablert ved Fakultet var Centre for Molecular Biology and Neurosciences (CMBN) i 2003. Så ble to 

sentre til etablert i 2007: Centre for Immune Regulation (CIT) og Centre for Cancer Biomedicine (CCB). 

Ny SFF søknadsrunde (SFF III) pågår i disse dager og fra vårt fakultet ble det sendt inn 10 søknader 

innen fristen i juni 2011. Forhåpentligvis vil det bli ett til flere ny sentre etablert ved fakultetet fra 

2013.  

 

Fakultetsledelsen er svært positiv til en slik senterordning da den gir merverdi og varige effekter. Det 

at et forskningsmiljø er fremragende gir fakultetet et flaggskip både nasjonalt og internasjonalt. 

Senteret gir også status og positive ringvirkninger til sentermiljøet selv og er også viktig for 

”befruktning” av nærliggende forskingsmiljøer, samt tilsvarende fagmiljøer på fakultetet, 

universitetet for øvrig og i sykehuset. SFFs finansiering bidrar til oppbygging av sterke 

forskningsmiljøer og rekruttering av høyt kvalifiserte forskere. Internasjonaliseringen styrkes 

gjennom finansiering av internasjonale prosjekter, forskerrekruttering og internasjonale 

gjesteforskere. 

 

SFFene er en stor integrert forskningsgruppe (også undervisningsplikt) med mange partnere 

lokalisert ved et institutt, eventuelt i samarbeid med andre institutter og sykehuset. Sentrene 

opprettes normalt med en virkeperiode på fem år, med mulighet for forlengelse på fem år. 

Forlengelse blir basert på en evaluering av SFFets virksomhet etter tre og et halvt år, slik at 

evalueringen skal være ferdigstilt senest fire år etter opprettelsen. Forskningsrådet har uttrykt en 

klar forventning om at fakultetet påtar seg ansvar for å videreføre sentrale deler av den 

kompetansen som er bygget opp ved sentrene under SFF-perioden ved det som kalles ”innfasing” av 

senteret.  

 

Fakultetsledelsen foreslår å innfase SFFene på følgende måte:  

 SFFene beholder ikke status og navn etter at SFF-perioden er avsluttet. Dessuten skal det 

ikke videreføres en mindre kopi av SFFene. Innfasingen skal skape nye sterke faglige 

konstellasjoner på et høyt internasjonalt nivå, der de beste elementene i SFFet blir ivaretatt 

og vurdert i forhold til det foreliggende SFFet. Videre vil andre sterke fagpersoner eller 

fagmiljøer bli vurdert supplert inn. Det innfasede fagmiljøet som vi har valgt å kalle "Scientific 

Excellence Research Thematic Area" (=SERTA) må evne å tiltrekke seg internasjonale 

forskere og studenter, evne å publisere i tidsskrifter med ”high impact” og være særlig 

konkurransedyktig med tanke på å hente inn eksterne midler som for eksempel EU. 

 

http://www.cmbn.uio.no/
http://www.cir.uio.no/
http://www.ccb.uio.no/


 SFFer som ikke får forlengelse etter den første femårsperioden skal ikke innfases, da 

manglende forlengelse er et tegn på at SFFet ikke har prestert på et tilstrekkelig høyt nivå. 

For de SFFene som får full periode, skal prosess for innfasingen normalt begynne to år før et 

SFF skal avvikles. Unntaket er CMBN som har ett år igjen til innfasing. Når de(t) beste 

fagmiljøet(ene) skal innfases, vil fakultetsledelsen foreslå følgende evalueringsprosess: 

1) Instituttleder og styreleder setter i gang innfasingsprosessen. De vil i samråd med 

SFFets eget ”scientific advisory board” (SAB) foreslå ett eller flere scenarier for mulig 

innfasing. 

2) Fakultetets SAB, supplert med spesialister innen det aktuelle fagområdet, vil vurdere 

de foreslåtte scenarioene og komme med et forslag til en innfasing. 

3) Fakultetsledelsen vil, basert på evalueringsprosessene foretatt i trinn 1 og 2, foreslå 

for fakultetsstyret hvilke elementer som skal videreføres (etablering av SERTA), slik 

at fakultetsstyret kan fatte den endelige beslutningen. For CMBN vil navnet på det 

innfasede fagmiljøet bli kalt SERTA neurosciences. 

 

 SERTA skal ha ett vertsinstitutt som har hovedansvar for virksomheten. Dette gjelder også i 

de tilfeller SERTAs virksomhet omfatter fagmiljøer ved flere institutter eller fakulteter. 

Instituttleder ved vertsinstituttet er prosjekteier for SERTA, og instituttleder skal foreslå 

leder ovenfor fakultetet, som foretar endelig valg og formalisering. Lederen skal rapportere 

til instituttleder. Leder for SERTA kan være den tidligere SFF-senterlederen, men det kan 

også være en annen dersom faglig styrke og andre forhold tilsier det.  

 

 Når det gjelder bevilgning av midler fra fakultet til SERTA, vil fakultetsledelsen videreføre den 

øremerkede bevilgning fra UiO sentralt på 2 millioner årlig. Midlene blir gitt fra Universitetet 

som et redskap til å stimulere store satsinger i alle satsningens faser, med en forventning om 

at de benyttes til strategisk ivaretakelse av kompetansen som er bygget opp i løpet av 

senterperioden. Videre vil fakultetet finansiere en fast vitenskaplig toppstilling i det 

innfasede miljøet, og vertsinstituttet må finansiere enda en toppstilling som legges inn i 

langtidsbudsjettet. Det vil si at det innfasede fagmiljøet, i tillegg til egne faste stillinger og 

andre eksternt finansierte stillinger, vil kunne få et langtidsperspektiv på tre-fire faste 

toppstillinger. Disse stillingene kommer i tillegg til de stillinger og ressurser som er tilknyttet 

de fagmiljøene som blir innfaset i et SERTA 

 

 Det innfasede fagmiljøet vil bli evaluert på samme måte som beskrevet over etter fem og ti 

år etter innfasing. Hver evaluering kan føre til et behov for reorganisering for å tilpasse seg 

den aktuelle situasjon, for eksempel om at det vil bli behov for å inkludere nye partnere som 

vil være viktig for miljøets videre drift som et fremragende miljø med det som kreves av 

dette. 
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 Flow-chart når det gjelder innfasingsprosessen 
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