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Det medisinske fakultets 200-årsjubileum 2014 
 
Fakultetsstyret inviteres til å diskutere følgende 

 Forslag til sosiale og faglige aktiviteter i anledning 200-årsjubileet  

 Tentativt budsjett for aktivitetene 
 

ORGANISERING AV JUBILEUMSFORBEREDELSENE 

Fakultetsledelsen nedsatte høsten 2011 en hovedkomité for jubileet, samt underkomiteer for 
de enkelte ansvarsområdene. Seniorrådgiver Åse Frivold Sørheim har fått 
prosjektlederansvaret for jubileet. Hovedkomiteen hadde to møter høsten 2011 og leverte før 
jul forslag til en rekke aktiviteter med tilhørende milepælsplan og tentativt budsjett. Det har 
blitt orientert i ledergruppen, i fakultetets Lederforum og i fakultetsstyret underveis i 
komiteens arbeid. 
 
I januar 2012 ble milepælsplan og tentativt budsjett diskutert i fakultetets ledergruppe og i 
Lederforum, i tillegg ble universitetsledelsen orientert om de foreløpige planene for jubileet. 
Følgende aktiviteter og estimerte kostnader er i overensstemmelse med det som har kommet 
frem i disse møtene. Det er så langt enighet om å konsentrere en stor del av aktivitetene i én 
jubileumsuke, 8.-12. september 2014. 

FAGLIG PROGRAM 

Instituttlederne ønsker at ansvaret for det faglige programmet skal ligge ved instituttene. 
Fakultetsledelsen imøteser dette og foreslår følgende opplegg: 

Vitenskapelige forelesninger i jubileumsuka 
I jubileumsuka arrangerer hvert av instituttene 5-10 halvdagsseminarer med inviterte 

internasjonalt sterke forskere som fagmiljøene har kontakt med. Seminarene åpnes for 

forskere og studenter, samt for publikum utenfra fakultetet. 

Populærvitenskapelige foredrag i Gamle festsal på lørdager i jubileumsåret 
Det foreslås å  arrangere ett foredrag per måned i hele jubileumsåret bortsett fra i juli og 

august. Hvert møte skal ha et klart avgrenset tema med klar appell til allmenheten og 

beslutningstakere. Varighet: to timer, bestående av en invitert internasjonal foredragsholder 

med høy vitenskapelig profil, samt to innlegg fra egne toppforskere. 
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En problemstilling i forbindelse med populærvitenskapelige foredrag i Gamle festsal er 
markedsføring av arrangementene. UiOs forelesningsrekke ”Etter 22. juli” har vært godt 
besøkt, og selv om man nå har etablert en tradisjon for arrangementer av denne typen i 
sentrum, må fakultetet imidlertid regne med relativt store kostnader til annonsering og 
markedsføring av en slik egen forelesningsrekke. Til sammenlikning ble ”Etter 22. juli” 
markedsført med annonser i Aftenposten og trykte plakater, i tillegg til profilering via egne 
kanaler og kjente gratiskanaler. Kostnader for én annonse i Aftenposten beløper seg til 
omtrent kr 25 000. Med UiOs rabatt må fakultetet regne med en kostnad på 170 000 for ti 
annonser. I tillegg kommer eventuelle trykkekostnader for plakater, flygeblader etc. 
 
Som et alternativ tilbyr Norsk Teknisk Museum (NTM) fakultetet samarbeid om 
helgearrangementer, for eksempel bestående av slike populærvitenskapelige foredrag. Ved 
å legge disse arrangementene til NTM vil fakultetet trolig kunne dra nytte av museets 
markedsføringsapparat og publikumstilfang. Dette kan medføre en kostnadsbesparing og 
profesjonalisering når det gjelder profilering av disse arrangementene.  
 

Forskningstorget 
Fakultetet planlegger å leie et stort telt på Forskningstorget på Universitetsplassen. 

Målsetningen er å presentere 8-10 av fakultetets forskningsgrupper og vise bredden i 

fakultetets forskning. 

Finansiering av faglig program 
Fakultetsledelsen ønsker å bevilge kr 300 000 som fordeles til instituttene avhengig av antall 

lørdagsseminarer og andre seminarer de arrangerer. Videre vil fakultetet sette av totalt kr 

250 000 til Forskningstorget. Disse midlene skal dekke leie av telt/standplass, coaching i 

presentasjon og formidling for deltakende forskningsprosjekter, samt premier i form av 

driftsmidler til de to beste presentasjonene. 

 

Kostnader til profilering ses under ett for hele jubileet, se eget punkt. 

JUBILEUMSBOK  

Professor emeritus Øivind Larsen har tatt på seg arbeidet med å skrive jubileumsbok for 
fakultetet. Han har etablert en bokkomité og påbegynt arbeidet. De siste 25 årene skal 
dekkes ved et såkalt ”aktørseminar”, der man transkriberer samtaler og diskusjoner mellom 
en gruppe sentrale personer som har vært ved eller i nær kontakt med fakultetet i denne 
perioden. 

Finansiering av jubileumsbok 
Fakultetet påregner kostnader på totalt kr. 800 000 til denne jubileumsboka. Disse 
kostnadene omfatter driftsmidler og assistanse i arbeidet, aktørseminar, honorar til 
bokkomité og trykk. 

SOSIALT PROGRAM 

Et særdeles viktig punkt for fakultetsledelsen i forbindelse med jubileet er at feiringen skal 
omfatte alle ansatte og studenter ved fakultetet. Alle skal inviteres til å delta i feiringen og 
føle eierskap til fakultetet og UiO som arbeidsplass. Samtidig er det viktig å ha en feiring for 
spesielt inviterte, for å pleie viktige kontakter utenfor fakultetet. 
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Fest for alle ansatte i Operaen 
Fakultetet har nærmere 1500 ansatte og ønsker å invitere alle disse til en egen fest. Blant 
lokaler som kan huse så store selskaper viser Operaen i Bjørvika seg å være et godt og 
prismessig konkurransedyktig alternativ. Ledelsen ser for seg en 60-80 minutters forestilling 
på Hovedscenen med en kombinasjon av kunstneriske innslag, korte taler og humor, for 
deretter å avslutte i foajeen med en tapastallerken. Fakultetets egne kor, orkestre og band 
skal inviteres til å underholde ved ankomst og i foajeen. 
 
Fest for studenter og ansatte i Domus Medica 
Fakultetets rundt 2200 studenter skal også inviteres til jubileumsfeiring, sammen med 
ansatte som ønsker å delta. Fellesarealene i Domus Medica med nybygg kan huse 1500-
2000 gjester på en ”vrimlefest” med stand-up, musikk og hyggelig samvær. Studentkjelleren 
Anestesien og SiO-kantinen har blitt forespurt om å bistå med salg av mat og drikke, og 
Teknisk avdeling ved UiO får ansvar for vakthold og renhold. Det er ønskelig å involvere 
studentene i stor grad i planleggingen og gjennomføringen av dette arrangementet, for å lage 
et program som passer deres ønsker og preferanser. 

Jubileumsforestilling for spesielt inviterte i Universitetets aula  
Kongehuset, beslutningstakere, fakultetets samarbeidspartnere, bidragsytere og andre 
sentrale aktører skal inviteres til en jubileumsforestilling i Universitetets aula, der både 
interne talenter og eksterne aktører bidrar. Kulturkonsulent ved UiO, Gjøril Songvoll, har 
tilbudt seg å bistå både med å finne talenter innad i fakultetet, og med å hente inn eksterne 
kunstnere. 

Finansiering av sosialt program 
Et omtrentlig prisoverslag for ansattefesten i Operaen ligger på kr 1 000 000. Dette skal 
dekke mat, drikke, kunstneriske innslag, leie av lokaler etc. Studentfesten vil generere 
kostnader knyttet til vakthold, renhold og underholdning. Disse beløper seg på omtrent kr 
200 000. Jubileumsforestillingen er estimert til å koste kr 300 000. Dette omfatter honorarer 
til kunstnere, lokalleie og en liten forfriskning til gjestene. 
 

PROFILERING 

Det er en utfordring å legge en plan for profilering og markedsføring av jubileet før det 
foreligger en liste over alle planlagte aktiviteter og deres omfang. Hovedkomiteen ser for seg 
at det kan bli behov for et minimum av profileringsaktiviteter: 

 Et trykt jubileumsprogram med oversikt over alle aktiviteter 

 Profilering på fakultetets nettsider 

 Avisannonser 

 Plakater 

Fakultetet ønsker derfor å sette av totalt kr 150 000 til profileringsaktiviteter knyttet til 
jubileumsfeiringen. Dersom den omtalte månedlige foredragsserien skal arrangeres i Gamle 
festsal vil det som nevnt bli behov for en styrket markedsføring i form av annonsering, 
plakater, utdeling av flygeblader etc. Det er ikke tatt høyde for denne typen 
markedsføringsaktiviteter i kostnadsoverslaget for profilering. 

YTTERLIGERE AKTIVITETER 

Samarbeid med universitetssykehusene 
Prosjektleder har vært i møte med Oslo universitetssykehus (OUS) om et potensielt 
samarbeid i forbindelse med jubileet. Akershus universitetssykehus har blitt kontaktet, men 
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de har foreløpig ikke respondert. OUS skal ha noen idémyldremøter og diskutere med 
sykehusledelsen før de møter fakultetet igjen i slutten av mars. 
 
Samarbeid med Norsk Teknisk Museum (NTM) 
Prosjektleder har vært i møte med NTM. Museet fyller 100 år i 2014 og ønsker å ha et år 
med mye aktivitet. De er derfor veldig interessert i et samarbeid med fakultetet i forbindelse 
med 200års-jubileet. I møtet ble særlig tre former for mulig samarbeid fremhevet: 

 Helgearrangementer 

 Interne arrangementer 

 Utstilling 

Helgearrangementer innebærer ingen ekstra kostnader for fakultetet, utover egne 
personalressurser og eventuelt utstyr til arrangementet. Det kan være en mulighet å utfordre 
studentene til å engasjere seg i dette arbeidet, eventuelt kan slike helgearrangementer være 
et mulig alternativ til foredragsrekken i Gamle festsal. 

NTM tilbyr å bistå fakultetet med interne arrangementer, for eksempel kan de huse 3000 
personer på et vrimlearrangement på kveldstid, som et alternativ til Domus Medica. 
Hovedkomiteen ser imidlertid foreløpig ikke på dette som et aktuelt alternativ. 
 
NTM kan tilby utstillingsområder fra 50-60 kvadratmeter og oppover. Den minste og enkleste 
typen utstillinger vil settes opp i museets temporærutstillingsområde og vil ha en relativt liten 
grad av interaktivitet. Imidlertid er det en mulighet å knytte en slik utstilling opp mot 
boklanseringen og slik få en styrket profilering av jubileumsboken. Kostnader knyttet til en 
utstilling i temporærutstillingsområdet er anslått til kr 50 000-500 000. De større og mer 
interaktivt utstillingene, på linje med Mind Gap, krever mye ressurser i form av penger eller at 
fakultetet innhenter sponsorer (i størrelsesorden over en million kroner). 

Tentativt budsjett: oversikt over estimerte kostnader per aktivitet 

Aktivitet Estimerte 
kostnader 

Faglig program (foredragsrekke, jubileumsuke, Forskningstorget etc.) 550 000 

Sosialt program (ansattefest, jubileumsforestilling, studentfest etc.) 1 500 000 

Jubileumsbok 800 000 

Profilering 150 000 

Buffer, 10 % 300 000 

  

Totalt 3 300 000 

 
Forslag til vedtak 
 
Fakultetsstyret godkjenner de foreslåtte aktiviteter for jubileumsfeiringen, samt foreløpig 
budsjett som beskrevet i fakultetsnotat av 17. februar 2012. Fakultetsstyret gir dekanus 
fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor den totale kostnadsrammen. 
 
 


