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Tilstede
Styret
Tor Berge, Nina Vøllestad, Rita Iren Olsen, Marit Vindal Forslund, Eira Bjørvik, Tove
Strand, Frode Vartdal, Hilde Irene Nebb

Ledelse og styresekretær
Bjørn Hol, Kristin Heggen, Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Åse Sørheim
(referent)

Gjester
Astrid Holø (sak 4/12), Ingar Pettersen (sak 4/12), Halvor Fahle (sak 4/12, 5/12, 6/12)

Godkjenninger
01/12 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent.

02/12 Godkjenning av dagsorden
Det ble meldt inn en orientering om kiropraktorutdanningen som eventuelt-sak,
forøvrig var det ingen merknader til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Styret
etterspurte forøvrig informasjon om evalueringen av Moskva-senteret og om
internasjonaliseringsarbeidet ved fakultetet. Dette vil bli tatt opp på møte 2.5.12.

03/12 Godkjenning av protokoll fra 20.12.11
Foreløpig protokoll fra 20.12.11

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17.2.12 (pdf)

Det var ingen merknader til protokollen.

Presentasjoner
04/12 Orientering om prosjekt internt handlingsrom
(IHR) ved UiO

Presentasjon

Vedtak på dekani fullmakt
05/12 Doktorgradsprøver
a. Oppnevning av komité

Oversikt over oppnevnte komiteer

b. Godkjenning av enstemmig innstilling

Oversikt over godkjente innstillinger

Det var ingen kommentarer til saken.
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Vedtakssaker
06/12 Regnskap, 3. tertial 2011

Fakultetsnotat av 17.2.12

Regnskapsrapport desember 2011

Ledelsesvurdering 3. tertial 2011

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret tar regnskap og ledelsesvurdering til etterretning.

07/12 IHR-høring: Forslag til endring i rutiner for opptak
til masterprogrammer ved UiO 

Fakultetsnotat av 17.2.12

Høringsinnspill

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
1. Det medisinske fakultet ser positivt på tiltak for å få UiO til å fremstå som en
enhetlig institusjon utad. 

Ny organisering av opptak til masterprogrammene ved Det medisinske fakultet kan
antas å ha noe ressursbesparende effekt på følgende punkter: vurdering av
utenlandske vitnemål, vurdering av generelle opptakskrav (generell studiekompetanse,
bachelorgrad og engelskkrav) og etterlysning av dokumentasjon.

Hovedtyngden av ressursene som på programmene i dag brukes på opptak er knyttet
til faglig vurdering og rangering av søkerne ut fra faglig bakgrunn, yrkeserfaring,
motivasjons- og anbefalingsbrev og lignende. Derfor vil en sentralisering av oppgaver
knyttet til generelle opptakskrav for de fleste programmene utgjøre en liten del av det
totale opptaksarbeidet.

2. En forutsetning for å ha  en ordning hvor både STA og de lokale enhetene skal
være involvert  i opptaksprosessen, er at en løsning for elektronisk innsendig av
dokumentasjon er på plass. Kun med et slikt system kan masterprogrammene følge
prosessen til sine søkere. Dette er spesielt viktig for Det medisinske fakultet som har
mange søkere utenfor UiO.  Tidsaspektet med frister er viktig, jfr. punkt 3. I tillegg er
fakultetets enheter i stor grad geografisk spredte, og et system med (feil)sendte
dokumenter frem og tilbake i internposten er ikke ønskelig.

3. Masterprogrammene ved fakultetet har i stor grad behov for tidligere frister i
opptaksprosessen enn det som er foreslått i årshjulet. Søknadsfrist 1. mars er
akseptabelt, men programmene må motta søknadene fra STA for faglig vurdering
senest i løpet av mars. Det er viktig for flere av programmene å få sendt ut tilbud til
søkerne tidlig (april/mai), slik at søkerne i god tid kan få avtalt permisjon med
arbeidsgiver og lignende.

4. Masterprogrammene ønsker ikke å skille mellom søkere etter utdanningssted i
opptaksprosessen slik det er foreslått i høringsnotatet. Programmene ønsker at
samtlige søkere vurderes faglig av programmene selv og rangeres utfra de kriterier
som hvert enkelt program har (jfr. punkt 1).

5. Slik situasjonen er i dag er programmene allerede presset på ressurser. Det er
derfor ikke aktuelt å avgi ressurser fra lokalt til sentralt nivå  selv om deler av
opptaksarbeidet blir sentralisert og noen ressurser spares inn.

6. Fakultetet ønsker selv å kunne velge hvilke masterprogrammer som skal inngå i en
sentral opptaksmodell og hvilke oppgaver som skal legges til STA. Hvis en slik
fleksibel løsning ikke er mulig er det ønskelig at STA foretar første del av opptaket
basert på de generelle opptakskravene, mens vurdering og rangering av alle søkere
uavhengig av utdanningssted sendes til programmene for behandling.

08/12 Jubileum 2014, aktitiveter og tentativt budsjett 
Fakultetsnotat av 17.2.12

Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner de foreslåtte aktiviteter for jubileumsfeiringen, samt
foreløpig budsjett som beskrevet i fakultetsnotat av 17.2.12. Styret anbefaler at det
innføres en egenandel for deltakelse på ansattefesten, samt at man vurderer andre
former for inndekning av kostnader knyttet til jubileet. Fakultetsstyret gir dekanus
fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor den totale kostnadsrammen. 

Orienteringssaker
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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 23. april 2012, klokken 14:00 – 15:30,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene

Marianne Midthus Østby, NTL 
Deborah Ann Arnfinsen, Parat 

 
Belinda Eikås Skjøstad, Forskerforbundet 

Torill Rolfsen, Forskerforbundet 
Svend Davanger, Akademikerne 
(Legeforeningen) 
Vigdis Bjerkeli, Forskerforbundet 
Berit Kaasa, Akademikerne 

Fra Det medisinske fakultet

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi 

 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Halvor Fahle, rådgiver økonomi 
Åse Sørheim (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Regnskap per 31.3.12 
Det ble orientert om fakultetets regnskap på basis av økonomirapport fra mars 2011. 
Regnskapet ble lukket sist torsdag, det foreligger altså ikke noen analyser av tallene.  
 
Kommentarer til tallene: 
På basis har fakultetet noe høyere inntekter og noe lavere kostnader enn forventet. Dette er 
fordelt rimelig likt mellom instituttene, og det er etter planen i forhold til hva man estimerer 
av forbruk. 
Når det gjelder de eksterne midlene har overskuddet steget siden årsskiftet pga. en stor 
ekstrabevilgning som ikke var forventet, til nybygget på IMB. Også når det gjelder eksterne 
midler ligger fakultetet noe lavere enn forventet på utgiftssiden. 

  
Sak 2 Målindikatorer 

Fakultetet har arbeidet med å splitte opp resultatsmålene på instituttnivå. Studentmobilitet og 
studiepoeng ligger på fakultetet som helhet. Instituttene har gitt tilbakemeldinger om at 
målene stort sett skal være mulige å nå. 
 
Et viktig tiltak blir å jobbe med adressering av publikasjoner, særlig ved Institutt for klinisk 
medisin, der biarbeidsgiver ikke alltid krediteres 

Sak 3 Budsjettinnspill 2013 
Det ble orientert om fakultetets budsjettinnspill som ble sendt inn 1.4.2012. Det dreier seg om 
større poster. Følgende poster ble spilt inn etter prioritet:  

• Utvikling av medisinsk biblioteks lokaler på Rikshospitalet 
• Støtte til bioinformatikksatsningen ved IMB 
• Helsam: ønsker å arbeide for samlokalisering 

 
Sak 4 Kiropraktorsaken 

Det ble orientert om fakultetets svar til departementet på forespørsel om å opprette en 
kiropraktorutdanning. Svaret baserte seg på to tidligere utredninger og inneholdt studieplan 
og et foreløpig kostnadsoverslag, samt en angivelse når det gjelder infrastrukturbehov for et 
slikt studium. Det ble presisert at et slikt studium ville måtte forankres ute i fakultetets øvrige 
fagmiljøer, samt at det ville bli behov for midler til en nærmere utredning. 
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Representanten fra Akademikerne etterspurte sammenhengen med fysioterapi og 
Mensendieck som er knyttet til Høgskolen i Oslo, der det allerede eksisterer et 
samarbeid med fakultetet. Videre presiserte han at undervisningskapasiteten i anatomi, 
som vil være en nødvendig del av en kiropraktorutdanning, allerede er sprengt. 

 
 

aasefr
Text Box
Sak 13/12
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Sak 5 Handlingsplan for likestilling 
Det eksisterer allerede en handlingsplan for likestilling ved fakultetet, men ledelsen ønsker å 
utvikle en ny. Dette skal igangsettes fra høsten 2012. I fordelingen av likestillingsmidlene for 
2012 har fakultetet valgt å lyse ut to større stipend á 500.000 kroner i stedet for å lyse ut flere 
små stipend som man tidligere har gjort. 
 

Sak 6 Mandat for Master in Public Health 
Det er i første gang snakk om et mandat for utredning av en Master of Public Health, ikke 
for opprettelse. 
 
Kommentarer fra organisasjonene 
Representanten fra Parat gjorde oppmerksom på at det ved enkelte avdelinger på Helsam 
reises tvil rundt opprettelsen av en slik master. Dette bunner i en bekymring for om dette 
kan gå ut over øvrige fagmiljøer ved instituttet, samt deres forskning, og det anses som en 
potensiell trussel, særlig i Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Det bør kommuniseres 
til instituttleder at det bør gis mye klarere informasjon om temaet. Alle ved instituttet bør 
underrettes om at denne prosessen skal igangsettes og hvilket stadium den er på. 
Studieseksjonen bør også informeres. 
 

Sak 7 Evaluering av internasjonaliseringsarbeidet ved fakultetet 
Rapporten fra det eksterne konsulentfirmaet er levert og skal diskuteres i arbeidsgruppen 
førstkommende onsdag. Arbeidsgruppen skal levere en anbefaling til ledergruppen om videre 
prosess. Tjenestemannsorganisasjonene er representert i arbeidsgruppen. 
 

Sak 8 Arbeidet med forskerutdanningen 
Det ble orientert om at forskerutdanningskoordinatorstillinger er under opprettelse på 
instituttene og skal lyses ut. 
 
Kommentarer fra organisasjonene 
Representanten fra Parat stilte spørsmål om hvilke innsparinger som vil bli gjort. Det har 
allerede blitt gjort innsparinger da fakultetet  ikke lenger har viderført stillingen som 
forskerutdanningsleder eller forskerlinjeleder. Forskerlinjen har nå, kun en administrativ 
leder. 

Sak 9 Endring av eksamen i 6. semester av medisinstudiet 
Fakultetet ønsker fra 2012 at hele kullet, ikke som tidligere 2/3 av studentene, skal gå opp til 
muntlig/klinisk eksamen i indremedisin eller kirurgi. Dette er en omfattende eksamen, og det 
har blitt gjort en kartlegging av kapasiteten på sykehusene for å kunne gjennomføre dette. 
Denne kartleggingen har vist at det er gjennomførbart. 
 

Sak 10 Mandat for en vurdering av eventuelle endringer i medisinstudiet 
Det foreslås å opprette en arbeidsgruppe som skal lage et forslag til en revisjon av Oslo 96 og 
til en framdriftsplan for å gjennomføre denne revisjonen. 
 

Sak 11 Orientering om avtale med Hdir om levering av fagprøven i en 5-årsperiode. Avtalen 
planlegges inngått før 9. mai 
Det er ønskelig å avtalefeste fakultetets ansvar for å levere fagprøven for utenlandske leger. 
Avtalen skal gjelde fem år og omfatte en administrativ stilling og et professorat. 
 

Sak 12 Eventuelt 
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 

 



Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité
Dato Tittel Navn Sted Avhandlingstittel Bedømmelseskomité
10.01.2012 Cand.med. Ajmal Hussain Klinmed Long term mental health effects of the 2004 tsunami - a 

prospective study of Norwegian tourists exposed to the disaster
Professor Tom Lundin, Akademiska sjukhuset Uppsala
Professor Are Holen, NTNU
Professor Theresa Wilberg, Institutt fr klinisk medisin

10.01.2012 M.Sc. Stine Margarethe Biong Klinmed Common genetic variation and mammographic density: risk factors 
for breast cancer

Professor Isabel Silva, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Avdelingsoverlege Lars Retterstøl, Institutt for medisinske basalfag
Professor Benedicte Alexandra Lie, Institutt for klinisk medisin

10.01.2012 Kandidat i 
sykepleievitens
kap

Heidi Andersen Zangi Helsam Vitality Training - a group-based intervention for persons with 
rheumatic diseases. Experiences, methodological aspects and 
clinical effects

Førsteamanuensis Christina Foss, Institutt for helse og samfunn
Docent Stefan Bergman, Spenshult sjukhus
Professor Ann Langius Eklöf, Karolinska Institutet

10.01.2012 Siv.ing./M.Sc. Stig Støa Klinmed Wireless Sensor Networks for Medical Applications Professor Jianqing Wang, Nagoya Institute of Technology
Senior Scientist Niels Aakvaag, SINTEF
Professor Jarl Å. Jakobsen, Institutt for klinisk medisin

12.01.2012 M.Sc. Peter Oesch Helsam Work related evaluation and rehabilitation of patients with non-
acute nonspecific low back pain

Professor Ellen Olaug Rosvold, Institutt for Helse og Samfunn
Professor Liv Inger Strand, Universitetet i Bergen
Forskningsleder Bo Veiersted, Statens arbeidsmiljøinstitutt

12.01.2012 Cand.scient. Marianne Sylvana Haug 
Liunde

Helsam The postprandial blood glucose concentration - as influenced by 
some changes in type and amount of carbohydrate in the meal and 
by post meal slow walking

Professor Jaakko Tuomiletho, University of Helsinki
Professor Birger Svihus, Universitet for miljø- og biovitenskap
Professor Per Hjortdahl, Institutt for helse og samfunn

20.01.2012 Cand.med. Lars Grøvle Helsam Sciatica and disc herniation: The complexity of self-reported 
symptoms, health complaints and return to work.

Professor Mette Brekke, Institutt for helse og samfunn
Associate Professor Ingemar Peterson, Lund University Hospital
Professor Karl-Fredrik Lindegaard, Rikshospitalet

24.01.2012 Cand.med. Emil Kostovski Klinmed Muscle metabolism, diurnal androgenic axis activity and 
hemostatic regulation of importance to health after cervical spinal 
cord injuries

Professor Ellen-Cecilie Treu Røe, Institutt for klinisk medisin
Professor Marit Grønning, Haukeland universitetssykehus
Professor Åke Seiger, Karolinska Institutet

23.01.2012 Cand.med. Sissi Espetvedt Finstad Klinmed Body Composition, Estradiol, Insulin and Breast Cancer Professor Stein Kvaløy, Institutt for klinisk medisin
Adjunct Professor Anne Tjønneland, Kræftens Bekæmpelse
Professor Terje Risberg, Universitetet i Tromsø

20.01.2012 Cand.med. Anne Julsrud Haugen Helsam Sciatica and disc herniation . Outcome measures and prognostic 
factors for nonsuccess

Professor Mette Brekke, Institutt for helse og samfunn
Associate Professor Ingemar Peterson, Lund University Hospital
Professor Karl-Fredrik Lindegaard, Rikshospitalet

25.01.2012 M.Sc. Ingrid Stavenes 
Andersen

IMB Epigenetic regulation of zygotic gene activation in zebrafish Associate Professor Peter Klein, University of Pennsylvania
Senior Scientist Robert Lyle, Universitetet i Oslo
Associate Professor Hilde Kanli Galtung,  Universitetet i Oslo

27.01.2012 M.Sc. Trine Baur Opstad Klinmed Selected polymorphisms in Coronary Artery Disease. Influence on 
gene expression and circulating levels of atherothrombotic risk 
markers

Professor Felicita Andreotti, Gemelli University Hospital
Professor John Bjarne Hansen, Universitetet i Tromsø
Professor Geir Christensen, Institutt for klinisk medisin

26.01.2012 Cand.med. Kristoffer Watten Brudvik Klinmed Tumor biology and immunology of colorectal cancer - Studies of 
prostaglandin E2 signaling versus clinical outcome in disease 
models and patients with metastatic disease

Professor Anne Hansen Ree, Institutt for klinisk medisin
Professor Graeme Poston, Aintree
Professor Lars Andreas Akslen, Universitetet i Bergen

27.01.2012 Cand.med. Jon Sponheim Klinmed Interleukin-33 in inflammation and wound repair - an experimental 
study with special reference to endothelial cells and myofibroblasts

Professor Cem Gabay, Université de Généve
Professor Lars Akslen, Universitetet i Bergen
Professor Tom Eirik Mollnes, Institutt for klinisk medisin

31.01.2012 Cand.agric. Solveig Uglem IMB Predictors and change in dietary behaviours among young men; an 
intervention in the military

Professor Arnstein Finset, Institutt for medisinske basalfag
Professor Inge Tetens, Danmarks Tekniske Universitet
Dosent Christina Berg, Göteborgs universitet

02.02.2012 Cand.psychol. Pål Kristensen Klinmed Disaster-related bereavement: a study of long-term mental health 
effects and interventions

Professor Ask Elklit, SDU
Forskningsleder Kari Dyregrov, Senter for krisepsykologi
Professor Svein Friis, Institutt for klinisk medisin

03.02.2012 M.Sc. Fredrik Johan Østerud 
Lauritzen

IMB Monocarboxylate transporters in mesial temporal lobe epilepsy Forsker Reidun Torp, Institutt for medisinske basalfag
Professor Bjørn Quistorff, Panum Instituttet
Professor Bjørnar Hassel, Forsvarets forskningsinstitutt

02.02.2012 Kandidat i 
sykepleievitens
kap

Bente Ødegård Kjøs Helsam Lokal oppfølging av nasjonale kvalitetsstrateger. Førstelinjelederes 
arbeid med kvalitetsforbedring i kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste

Professor Dag Hofoss, Institutt for helse og samfunn
Førsteamanuensis Solveig Hauge, Høgskolen i Telemark
Professor Elsy Athlin, Kartstads universitet

03.02.2012 Cand.med. Lena Lande Wekre Klinmed A population-based study of osteogenesis imperfecta in adults - 
Clinical and social aspects

Professor Kim Brixen, Odense Universitetssykehus
Overlege Eva Åström, Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Jens Petter Berg, Institutt for klinisk medisin

06.02.2012 Cand.med. Elisabeth Haug Klinmed Anomalous Self-Experience in Schizophrenia: associations with 
diagnosis, suicidality and neurocognition

Senior psycologist Frauke Schultze-Lutter, FETZ Bern
Professor Vidje Hansen, Nord-Norsk Psykiatrisk Forskningssenter
Forsker Phillipp Lobmaier, Institutt for klinisk medisin

03.01.2012 M.Sc. Inger Helene Nådland IMB The role of the calf muscle venous pump in exercise hyperaemia Professor Nina Køpke Vøllestad, Institutt for helse og samfunn
Professor Lars Folkow, Universitetet i Tromsø
Professor Jørgen Junkichi Jørgensen, Institutt for klinisk medisin
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Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité
17.02.2012 Cand.med. Thomas Weiss Klinmed Inflammation, Adipose tissue and Atherosclerosis Professor Nikolaus Marx, University Hospital Aachen

Professor Jens Petter Berg, Institutt for klinisk medisin
Professor Tore Henriksen, Institutt for klinisk medisin

08.02.2012 Cand.psychol. Tone Hellvin Klinmed Neurocognition and social functioning in bipolar disorder at first 
treatment contact

Professor Max Birchwood, University of Birmingham
Førsteamanuensis Else-Marie Løberg, Universitetet i Bergen
Førsteamanuensis Christine Friestad, Institutt for klinisk medisin

08.02.2012 Cand.med. Conrad Arnfinn Bjørshol Klinmed Optimising basic skills in adult cardiopulmonary resuscitation Professor Gavin Perkins, University of Warwick
Professor Mads Gilbert, Institutt for klinisk medisin
Chief Physician Sigrun Halvorsen, Ullevål 

08.02.2012 Cand.med. Irina Pavlik Marangos Klinmed Minimally Invasive surgery in abdominal endocrine organs Førsteamanuensis Ronald Mårvik, NTNU
Professor Ola Røkke, Institutt for klinisk medisin
Avdelingsoverlege Ellen Schlichting, Kreft- og kirurgiklinikken

09.02.2012 Cand.med. Andrey Sokolov Klinmed Role of the complement system in biocompatibility of candidate 
materials for medical implantable devices

Professor Kristina Nilsson-Ekdahl, Universitetet i Kalmar
Professor Tor Hervig, Haukeland Universitetssykehus
Forsker Håvard J. Haugen, Universitetet i Oslo

09.02.2012 Cand.med. Michael Bodd Klinmed Gluten-reactive CD4+ T cells in celiac disease Professor Mark Peakman, King's College London Medical School
Professor Øystein Bruserud, Universitetet i Bergen
Professor Dag Kvale, Institutt for klinisk medisin

10.02.2012 Cand.med. Martin Steen Tesli Klinmed Susceptibility genes for bipolar disorder, with focus on pleiotropy 
and amygdala activity

Associate Professor Catharina Lavebratt, Karolinska Institutet
Professor emeritus Hugo A. Jørgensen, Universitetet i Bergen
Professor Chantal Tallaksen, Institutt for klinisk medisin

21.02.2012 M.Sc. Line Nilsen Klinmed Repair of AP sites in Schizosaccharomyces pombe Associate Professor Tinna Stevnsner, Århus University
Forsker Beata Grallert, Radiumhospitalet
Førsteamanuensis Linda Bergersen, Institutt for medisinske basalfag

14.02.2012 Cand.med. Trond Mogens Aaløkken Klinmed High Resolution Computed Tomography of Interstitial Lung 
Disease

Professor Karen Rosendahl, Haukeland universitetssykehus
Docent Kerstin Cederlund, Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Nils-Einar Kløw, Institutt for klinisk medisin

13.02.2012 M.Sc. Trevor Clancy Klinmed Unraveling the complexity of protein networks. Application in tumor 
immunity

Associate Director Francis Ouellette, Ontario Institute for Cancer Research
Scientist Jacques Colinge, The Austrian Academy of Sciences
Professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo

16.02.2012 M.Sc. Ane Hansen Kjenseth Klinmed Posttranslational modification of the tumor suppressor 
protein connexin43 – implications for cell communication 
and cancer

Professor Marc Mesnil, Universite de Poitiers
Professor Geir Bjørkøy, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Professor Dagny Sandnes, Institutt for klinisk medisin

21.02.2012 M.Sc Line Melå Jacobsen IMB Spinal nociceptive signalling mechanisms and genetic 
susceptibility to long-lasting low back pain and sciatica

Head of Pain Management Vesa Kontinen, Helsinki University Central Hospital
Professor Frank Skorpen, NTNU
Professor Erik Bautz-Holter, Institutt for klinisk medisin

15.02.2012 Master i 
psykologi

Anne Bukten Klinmed Criminal convictions among patients in opioid maintenance 
treatment in Norway. A national cohort study

Associate Professor Marlene Stenbacka, Karolinska Institutet
Professor Lars Wichstrøm, NTNU
Førsteamanuensis Jan Ivar Røssberg, Institutt for klinisk medisin

15.02.2012 Cand.med. Mari Bunkholt Elstrand Klinmed Malignant effusions in advanced ovarian carcinoma - 
Chemotherapy resistance and surgical treatment of stage IV 
disease

Professor Helga Salvesen, Haukeland University Hospital
Professor Christian Marth, Innsbruck Medical University
Associate Professor Glenny Cecilie Alfsen, Instotutt for klinisk medisin

16.02.2012 M.phil. Jammeh Abdou Helsam Obstetric care services and perinatal out-comes in The Gambia: 
Implications and challenges in rural areas

Gyn. Specialist Hajo I. J. Wildschut, 
Researcher Karen Odberg Pettersson, Lund University
Professor Sverre Lie

15.02.2012 Cand.med. Berte Marie Grimsmo 
Bøe

Klinmed Bone remodeling and migration after insertion of femoral stems 
with different surface coatings. Clinical and experimental studies

Professor Kjeld Søballe, Aarhus University Hospital
Professor Kristina Åkesson, Lund University
Professor Tore K. Kvien, Diakonhjemmet

16.02.2012 Cand.med. Grethe Månum Klinmed Adults with spastic cerebral palsy. Studies on effects of botulinum 
toxin A, walking function and gait analysis outcomes

Førsteamanuensis Audny Anke, Universitetet i Tromsø
Professor Gunnar Hägglund, Skånes universitetssjukhus
Seksjonsleder Per Reidar Høiness, Rikshospitalet



Dekani fullmakt - godkjenning av enstemmig komitéinnstilling
Dato - Innstilling godkjent Kandidats tittel Kandidatens navn Enhet Omarbeiding
05.01.2012 M.Sc. Anita Sveen Institutt for klinisk medisin
05.01.2012 Cand.med. Eric Jürgen Dorenberger Institutt for klinisk medisin
11.01.2012 Cand.san. Anne Dreyer Institutt for helse og samfunn
03.01.2012 Cand.med. Lars Etholm Institutt for medisinske basalfag
16.01.2012 Cand.polit. Inger Cathrine Kann Institutt for helse og samfunn
18.01.2012 M.Sc. Gunhild Maria Gjerset Institutt for klinisk medisin
19.01.2012 Kandidat i sykepleievitenskap Ann Kristin Rotegård Institutt for klinisk medisin
23.01.2012 Cand.med. Jeanette Koht Institutt for klinisk medisin
19.01.2012 Cand.san. Liv Wensaas Institutt for klinisk medisin
24.01.2012 Cand.med. Anne Helseth Udal Institutt for klinisk medisin
25.01.2012 M.Sc. Nadia Nabil Haj-Yasein Institutt for medisinske basalfag
27.01.2011 Cand.med. Ole Helmer Sjo Institutt for klinisk medisin
27.01.2012 Cand.pharm. Helene Margrete Devold Institutt for helse og samfunn
01.02.2012 Cand.med. Ingrid Heuch Institutt for klinisk medisin
01.02.2012 MD Arkady Rutkovskiy Institutt for klinisk medisin
30.01.2012 M.Sc. Wenche Kristiansen Institutt for klinisk medisin
06.01.2012 M.Sc. Hayat Mohammed Institutt for medisinske basalfag
02.02.2012 M.Phil. Xue Yiting Institutt for medisinske basalfag
06.02.2012 Fysioterapeut, M.Sc. Elisabeth Krefting Bjelland Institutt for klinisk medisin
08.02.2012 Humanbiolog Maren Bakkebø Institutt for klinisk medisin
08.02.2012 M.Sc. Eli Saastad Institutt for helse og samfunn
08.02.2012 M.Sc. Kathrine Røe Institutt for klinisk medisin
08.02.2012 Cand.pharm. Cecilie Morland Institutt for medisinske basalfag
10.02.2012 M.Sc. Trude Holmeide Ågesen Institutt for klinisk medisin
09.02.2012 Cand.med. Aasne Fenne Hoksrud Institutt for helse og samfunn
15.02.2012 M.Sc. Antonia Sagona Institutt for klinisk medisin
15.02.2012 Cand.med. Johanne Tracy Jacobsen Institutt for klinisk medisin
21.02.2012 M.Sc. Leif Christopher Lindeman Institutt for medisinske basalfag
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5 MED  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -43 897 -52 754 -52 754 0 -52 754 -52 754
30-32 Salgsinntekter -311 -367 -233 134 -892 -892
34 Tilskudd og refusjoner -2 263 -640 -6 129 -5 489 -9 261 -9 261
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

13 273 6 118 11 427 5 309 47 631 47 631

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-14 910 -12 880 -12 361 519 -50 264 -50 264

390 Inntekt fra bevilgninger -139 379 -141 615 -132 321 9 293 -543 813 -543 813
3960 Overheadinntekter -15 424 -18 640 -21 841 -3 201 -89 126 -89 031
3971 UiOs egenandel 9 559 12 384 13 660 1 276 60 248 60 566
3 Øvrige inntekter -486 -427 -680 -253 -3 298 -3 298
35 Prosjektavslutning oppdrag 23 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -149 918 -156 066 -148 477 7 589 -588 775 -588 362
4 Varer for videresalg 3 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt 3 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 84 061 87 050 83 807 -3 243 319 903 320 150
5051 Overtid 598 796 0 -796 0 NA
511 Variabel lønn 2 484 3 098 4 152 1 055 21 995 21 995
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 35 666 37 598 36 899 -699 142 501 142 603
581 Offentlige refusjoner -3 873 -3 215 -2 774 441 -10 875 -10 875
589 Refusjon frikjøp -287 -1 688 -1 093 596 -11 617 -11 693
589 Kostnad frikjøp 101 103 0 -103 85 85
589 Refusjon internt fin frikjøp NA 0 -158 -158 -9 833 -9 833
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 NA
5 Øvrige personalkostnader 1 077 1 010 81 -929 338 338
Personalkostnader Totalt 119 828 124 751 120 916 -3 835 452 496 452 770
60 Av - og nedskriving 14 910 12 880 12 361 -519 50 264 50 264
63 Kostnader vedr. lokaler 14 781 16 709 16 616 -93 66 464 66 464
65 Driftsmateriell og bøker 2 189 4 157 4 387 230 18 971 18 971
66 Reparasjon og vedlikehold 769 722 1 431 709 2 911 2 911
67 Kjøp av tjenester 543 650 1 283 632 5 861 5 931
68 Kurs, konferanse og trykksaker 2 322 1 407 3 675 2 268 13 487 13 487
6-9 Øvrige driftskostnader 425 582 445 -136 -16 045 -15 748
70/71 Transport/reise 2 080 1 381 3 944 2 563 18 534 18 529
7198 Overheadkostnader 0 473 0 -473 0 0
73 Representasjon/markedsføring 581 439 363 -76 1 759 2 169
74 Tilskudd/kontingenter 1 870 98 876 778 3 404 3 404
88 Prosjektavslutning bidrag 1 549 -1 681 0 1 681 0 -1 281
Driftskostnader Totalt 42 020 37 817 45 382 7 565 165 608 165 099

Resultat -31 964 -46 251 -34 934 11 317 -23 425 -23 248

Resultat (isolert) 11 933 6 503 17 821 11 317 29 330 29 507

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% 7% 8% 30%
Personalkostnadsgrad 70% 69% 69% 77%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 17% 23% 22% 14%
Husleie kostnadsgrad 9% 9% 9% 10%

Økonomisk vurdering
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Inntekter  Kostnader  Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)



Institutt for medisinske basalfag  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -12 550 -14 505 -14 505 0 -14 505 -14 505
30-32 Salgsinntekter -83 -183 -208 -26 -833 -833
34 Tilskudd og refusjoner -2 233 114 -1 044 -1 158 -4 176 -4 176
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

9 080 4 660 8 802 4 142 36 531 36 531

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-665 -981 -1 245 -264 -5 800 -5 800

390 Inntekt fra bevilgninger -33 887 -30 202 -30 474 -272 -147 757 -147 757
3960 Overheadinntekter -7 998 -9 261 -11 295 -2 034 -44 500 -44 500
3971 UiOs egenandel 7 312 8 358 9 238 880 37 300 37 300
3 Øvrige inntekter -418 -426 -620 -193 -2 800 -2 800
35 Prosjektavslutning oppdrag 23 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -28 869 -27 920 -26 846 1 074 -132 035 -132 035
4 Varer for videresalg 3 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 3 NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 22 166 22 684 22 531 -153 85 550 85 550
5051 Overtid 292 413 0 -413 0 NA
511 Variabel lønn 136 -36 867 902 3 660 3 660
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 9 485 9 855 9 950 95 37 874 37 874
581 Offentlige refusjoner -1 358 -1 198 -1 030 168 -3 900 -3 900
589 Refusjon frikjøp -110 -280 0 280 -253 -253
589 Kostnad frikjøp 0 103 0 -103 0 0
589 Refusjon internt fin frikjøp NA 0 -15 -15 -6 200 -6 200
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 NA
5 Øvrige personalkostnader 248 292 3 -289 13 13
Personalkostnader Totalt 30 859 31 833 32 306 473 116 744 116 744
60 Av - og nedskriving 665 981 1 245 264 5 800 5 800
63 Kostnader vedr. lokaler 98 56 0 -56 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 1 508 2 441 2 918 477 14 160 14 160
66 Reparasjon og vedlikehold 333 275 53 -222 268 268
67 Kjøp av tjenester -367 -575 226 801 1 420 1 420
68 Kurs, konferanse og trykksaker -179 464 547 83 1 859 1 859
6-9 Øvrige driftskostnader 236 506 197 -309 860 780
70/71 Transport/reise 597 316 862 546 4 435 4 435
7198 Overheadkostnader 0 473 0 -473 0 0
73 Representasjon/markedsføring 89 95 23 -71 94 174
74 Tilskudd/kontingenter 63 46 410 364 1 340 1 340
88 Prosjektavslutning bidrag 2 857 -207 0 207 0 NA
Driftskostnader Totalt 5 901 4 871 6 483 1 612 30 235 30 235

Resultat -4 656 -5 721 -2 563 3 159 439 439

Resultat (isolert) 7 894 8 784 11 942 3 159 14 944 14 944

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% 9% 10% 20%
Personalkostnadsgrad 60% 78% 77% 87%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 22% 23% 13%
Husleie kostnadsgrad 18% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering
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Inntekter  Kostnader  Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)



Institutt for helse og samfunn  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -7 809 -10 668 -10 668 0 -10 668 -10 668
30-32 Salgsinntekter -76 0 -25 -25 -59 -59
34 Tilskudd og refusjoner 0 0 0 0 0 0
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

710 301 325 24 1 900 1 900

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-108 -188 -130 58 -520 -520

390 Inntekt fra bevilgninger -21 353 -19 978 -20 110 -132 -80 994 -80 994
3960 Overheadinntekter -3 340 -4 029 -4 633 -604 -21 454 -21 359
3971 UiOs egenandel 1 140 2 189 2 626 437 14 400 14 718
3 Øvrige inntekter -69 0 -60 -60 -498 -498
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -23 095 -21 705 -22 007 -302 -87 225 -86 812
4 Varer for videresalg NA 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt NA 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 14 220 15 996 15 198 -798 60 469 60 716
5051 Overtid 134 154 0 -154 0 NA
511 Variabel lønn -482 536 690 154 4 187 4 187
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 5 934 6 851 6 415 -436 25 970 26 072
581 Offentlige refusjoner 2 -165 -118 47 -470 -470
589 Refusjon frikjøp -177 -1 156 -625 531 -6 439 -6 515
589 Kostnad frikjøp 9 0 0 0 85 85
589 Refusjon internt fin frikjøp NA 0 -143 -143 -3 633 -3 633
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 NA
5 Øvrige personalkostnader 112 149 20 -129 90 90
Personalkostnader Totalt 19 751 22 366 21 437 -929 80 259 80 532
60 Av - og nedskriving 108 188 130 -58 520 520
63 Kostnader vedr. lokaler 323 524 390 -134 1 560 1 560
65 Driftsmateriell og bøker 36 74 75 1 300 300
66 Reparasjon og vedlikehold 87 85 26 -58 175 175
67 Kjøp av tjenester 307 440 369 -71 1 609 1 679
68 Kurs, konferanse og trykksaker 238 425 486 61 1 964 1 964
6-9 Øvrige driftskostnader 49 35 -667 -703 -418 160
70/71 Transport/reise 306 142 1 104 962 6 821 6 815
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 218 133 108 -26 736 866
74 Tilskudd/kontingenter 79 13 0 -12 202 202
88 Prosjektavslutning bidrag -28 -688 0 688 0 -1 281
Driftskostnader Totalt 1 723 1 372 2 022 649 13 468 12 958

Resultat -9 430 -8 634 -9 217 -583 -4 167 -3 990

Resultat (isolert) -1 621 2 034 1 451 -583 6 501 6 678

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 3% 9% 12% 40%
Personalkostnadsgrad 79% 91% 86% 94%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 13% 9% 14% 6%
Husleie kostnadsgrad 8% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

4/8

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000
15375

-7809
-9430

-10668
-8634

-3990

1688 2023
351

-1495

ja
nu

ar

fe
br

ua
r

ma
rs

ap
ril

ma
i

ju
ni ju
li

au
gu

st

se
pt

em
be

r

ok
to

be
r

no
ve

mb
er

de
se

mb
er

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000 -14,000

-12,000

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

Inntekter  Kostnader  Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)



Institutt for klinisk medisin  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -6 303 -1 902 -1 902 0 -1 902 -1 902
30-32 Salgsinntekter -134 -184 0 184 0 0
34 Tilskudd og refusjoner -9 -754 -5 085 -4 331 -5 085 -5 085
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

2 277 937 2 250 1 313 9 000 9 000

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-809 -1 294 -970 324 -3 880 -3 880

390 Inntekt fra bevilgninger -52 915 -52 270 -46 134 6 136 -208 315 -208 315
3960 Overheadinntekter -3 943 -5 349 -5 730 -380 -22 409 -22 409
3971 UiOs egenandel 1 107 1 837 1 797 -41 8 505 8 505
3 Øvrige inntekter 1 -3 0 3 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -54 424 -57 080 -53 872 3 209 -222 183 -222 183
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 38 543 39 133 36 811 -2 323 138 789 138 789
5051 Overtid 120 191 0 -191 0 NA
511 Variabel lønn 1 151 1 078 1 438 360 5 751 5 751
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 16 011 16 486 16 234 -252 61 296 61 296
581 Offentlige refusjoner -1 820 -1 492 -1 500 -8 -6 000 -6 000
589 Refusjon frikjøp 0 -253 -468 -215 -4 925 -4 925
589 Kostnad frikjøp 92 0 0 0 0 0
589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
5 Øvrige personalkostnader 219 274 17 -257 70 70
Personalkostnader Totalt 54 315 55 418 52 532 -2 885 194 982 194 982
60 Av - og nedskriving 809 1 294 970 -324 3 880 3 880
63 Kostnader vedr. lokaler 6 14 0 -14 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 779 1 496 1 369 -127 4 411 4 411
66 Reparasjon og vedlikehold 228 410 1 352 942 2 468 2 468
67 Kjøp av tjenester -121 254 287 33 1 148 1 148
68 Kurs, konferanse og trykksaker 406 616 1 857 1 241 6 289 6 289
6-9 Øvrige driftskostnader 108 157 561 403 2 093 1 893
70/71 Transport/reise 700 587 1 374 787 4 730 4 730
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 57 28 0 -28 0 200
74 Tilskudd/kontingenter 0 30 453 423 1 813 1 813
88 Prosjektavslutning bidrag -1 280 -1 519 0 1 519 0 NA
Driftskostnader Totalt 1 692 3 366 8 223 4 856 26 830 26 830

Resultat -4 720 -199 4 981 5 180 -2 274 -2 274

Resultat (isolert) 1 583 1 703 6 883 5 180 -372 -372

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -2% 3% 1% 0%
Personalkostnadsgrad 80% 90% 89% 94%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 10% 11% 6%
Husleie kostnadsgrad 2% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering
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Inntekter  Kostnader  Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)



Det medisinske fakultet felles  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -17 235 -25 679 -25 679 0 -25 679 -25 679
30-32 Salgsinntekter -19 NA NA NA NA NA
34 Tilskudd og refusjoner -20 0 0 0 0 0
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

1 206 220 50 -170 200 200

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-13 328 -10 417 -10 016 401 -40 064 -40 064

390 Inntekt fra bevilgninger -31 224 -39 165 -35 603 3 562 -106 747 -106 747
3960 Overheadinntekter -144 -0 -183 -183 -763 -763
3971 UiOs egenandel NA NA NA NA 43 43
3 Øvrige inntekter NA 2 0 -2 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -43 529 -49 360 -45 752 3 608 -147 331 -147 331
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 9 133 9 236 9 267 31 35 094 35 094
5051 Overtid 52 37 0 -37 0 NA
511 Variabel lønn 1 679 1 520 1 158 -362 8 397 8 397
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 4 237 4 406 4 300 -105 17 361 17 361
581 Offentlige refusjoner -697 -360 -126 233 -505 -505
589 Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
5 Øvrige personalkostnader 499 295 41 -254 165 165
Personalkostnader Totalt 14 902 15 134 14 640 -494 60 512 60 512
60 Av - og nedskriving 13 328 10 417 10 016 -401 40 064 40 064
63 Kostnader vedr. lokaler 14 354 16 116 16 226 110 64 904 64 904
65 Driftsmateriell og bøker -133 146 25 -121 100 100
66 Reparasjon og vedlikehold 121 -48 0 48 0 NA
67 Kjøp av tjenester 723 531 400 -131 1 685 1 685
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 857 -99 785 883 3 376 3 376
6-9 Øvrige driftskostnader 32 -117 355 472 -18 580 -18 580
70/71 Transport/reise 477 336 604 268 2 548 2 548
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 217 184 232 49 929 929
74 Tilskudd/kontingenter 1 727 9 13 3 50 50
88 Prosjektavslutning bidrag NA 733 0 -733 0 NA
Driftskostnader Totalt 32 704 28 208 28 655 447 95 076 95 076

Resultat -13 159 -31 697 -28 135 3 562 -17 423 -17 423

Resultat (isolert) 4 077 -6 018 -2 456 3 562 8 256 8 256

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 22% 11% 13% 64%
Personalkostnadsgrad 59% 31% 30% 35%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 29% 43% 37% 29%
Husleie kostnadsgrad 10% 27% 33% 36%

Økonomisk vurdering
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5 MED  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -138 165 -292 159 -292 159 0 -292 159 -291 550
30-32 Salgsinntekter -470 -1 843 -250 1 593 -5 372 -5 372
34 Tilskudd og refusjoner -33 724 -83 859 -57 315 26 544 -357 425 -366 271
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

3 290 820 458 -362 3 832 3 832

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-780 -1 208 613 1 820 2 450 2 450

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -2 369 0 2 369 0 -600
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -9 559 -12 384 -13 506 -1 122 -58 263 -60 566
3 Øvrige inntekter 98 -221 0 221 0 0
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -41 144 -101 064 -70 001 31 063 -414 779 -426 528
4 Varer for videresalg 0 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt 0 0 0 0 0 NA
50 Fast lønn 32 150 33 826 33 271 -556 125 862 127 856
5051 Overtid 70 116 0 -116 0 NA
511 Variabel lønn 420 286 135 -151 3 664 3 664
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 12 917 13 832 14 203 370 54 567 55 418
581 Offentlige refusjoner -1 757 -2 156 -449 1 707 -1 702 -1 702
589 Refusjon frikjøp -183 0 0 0 -34 -34
589 Kostnad frikjøp 356 1 793 1 112 -681 13 430 13 461
589 Refusjon internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 158 158 9 268 NA
5 Øvrige personalkostnader 3 101 3 550 587 -2 964 2 765 2 653
Personalkostnader Totalt 47 074 51 248 49 015 -2 232 207 821 201 317
60 Av - og nedskriving 780 1 208 0 -1 208 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 117 138 0 -138 0 0
65 Driftsmateriell og bøker 6 384 7 585 14 115 6 530 63 932 63 947
66 Reparasjon og vedlikehold 344 405 0 -405 0 0
67 Kjøp av tjenester 1 846 2 234 4 851 2 618 33 976 35 560
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 091 1 567 2 800 1 233 12 515 12 676
6-9 Øvrige driftskostnader -75 -486 3 178 3 664 16 278 60 404
70/71 Transport/reise 1 573 2 543 4 403 1 859 19 557 20 738
7198 Overheadkostnader 15 424 18 178 21 297 3 119 86 433 89 157
73 Representasjon/markedsføring 284 256 67 -189 267 267
74 Tilskudd/kontingenter 1 730 1 352 2 264 912 3 266 3 674
88 Prosjektavslutning bidrag -1 573 1 681 0 -1 681 0 1 281
Driftskostnader Totalt 27 926 36 660 52 975 16 315 236 225 287 706

Resultat -104 310 -305 316 -260 170 45 145 -262 892 -229 056

Resultat (isolert) 33 856 -13 156 31 989 45 145 29 267 62 494

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 32% 32% 55% 302%
Personalkostnadsgrad 50% 49% 50% 58%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 51% 49% 42%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering
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Institutt for medisinske basalfag  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -26 035 -59 957 -59 957 0 -59 957 -59 818
30-32 Salgsinntekter 27 0 0 0 -59 -59
34 Tilskudd og refusjoner -6 124 -44 933 -15 220 29 713 -127 153 -127 153
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

1 822 245 150 -95 600 600

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-308 -529 613 1 141 2 450 2 450

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -119 0 119 0 0
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -7 312 -8 358 -9 449 -1 091 -37 300 -37 300
3 Øvrige inntekter -93 -21 0 21 0 0
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -11 988 -53 714 -23 907 29 807 -161 462 -161 462
4 Varer for videresalg 0 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 0 NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 10 926 9 755 7 507 -2 248 28 098 27 873
5051 Overtid 70 84 0 -84 0 NA
511 Variabel lønn 21 21 76 55 316 316
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 4 516 4 097 3 248 -850 12 164 12 067
581 Offentlige refusjoner -1 161 -850 0 850 0 0
589 Refusjon frikjøp 0 0 0 0 -24 -24
589 Kostnad frikjøp 119 177 0 -177 276 276
589 Refusjon internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 15 15 6 200 NA
5 Øvrige personalkostnader 304 324 101 -222 141 141
Personalkostnader Totalt 14 794 13 608 10 947 -2 660 47 172 40 650
60 Av - og nedskriving 308 529 0 -529 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 51 12 0 -12 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 2 576 2 736 6 236 3 500 27 776 27 776
66 Reparasjon og vedlikehold 71 64 0 -64 0 0
67 Kjøp av tjenester 349 222 614 392 2 307 2 307
68 Kurs, konferanse og trykksaker 125 309 2 172 1 863 8 887 8 887
6-9 Øvrige driftskostnader 170 63 2 059 1 997 13 926 55 126
70/71 Transport/reise 698 690 1 055 365 4 622 4 622
7198 Overheadkostnader 8 008 8 788 11 365 2 576 44 500 44 500
73 Representasjon/markedsføring 14 86 0 -86 0 0
74 Tilskudd/kontingenter 257 63 655 592 1 019 1 019
88 Prosjektavslutning bidrag -2 881 207 0 -207 0 NA
Driftskostnader Totalt 9 745 13 769 24 156 10 387 103 038 144 238

Resultat -13 483 -86 295 -48 761 37 534 -71 210 -36 393

Resultat (isolert) 12 552 -26 338 11 196 37 534 -11 252 23 426

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 17% 17% 38% 161%
Personalkostnadsgrad 52% 47% 46% 50%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 53% 54% 50%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 1% 0%

Økonomisk vurdering
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Institutt for helse og samfunn  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -20 228 -48 934 -48 934 0 -48 934 -48 508
30-32 Salgsinntekter -357 -525 -250 275 -2 943 -2 943
34 Tilskudd og refusjoner -8 204 -11 954 -10 502 1 453 -68 102 -76 948
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-8 -9 0 9 0 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -2 250 0 2 250 0 -600
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -1 140 -2 189 -2 260 -71 -12 415 -14 718
3 Øvrige inntekter 0 -200 0 200 0 0
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -9 709 -17 127 -13 012 4 116 -83 460 -95 210
4 Varer for videresalg NA 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt NA 0 0 0 0 NA
50 Fast lønn 6 584 7 620 8 016 396 31 571 33 791
5051 Overtid 0 10 0 -10 0 NA
511 Variabel lønn 225 -14 0 14 85 85
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 2 640 3 160 3 340 180 13 188 14 135
581 Offentlige refusjoner 27 -415 -70 345 -294 -294
589 Refusjon frikjøp -183 0 0 0 -10 -10
589 Kostnad frikjøp 329 1 363 644 -718 8 229 8 260
589 Refusjon internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0
589 Kostnad internt fin frikjøp NA 0 143 143 3 068 NA
5 Øvrige personalkostnader 522 408 181 -227 1 405 1 293
Personalkostnader Totalt 10 143 12 131 12 254 122 57 241 57 259
60 Av - og nedskriving 8 9 0 -9 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 2 23 0 -23 0 0
65 Driftsmateriell og bøker 41 21 0 -21 0 15
66 Reparasjon og vedlikehold 0 0 0 0 0 0
67 Kjøp av tjenester 116 -3 197 200 5 265 6 849
68 Kurs, konferanse og trykksaker 301 403 538 135 2 963 3 124
6-9 Øvrige driftskostnader 105 -430 707 1 137 707 3 633
70/71 Transport/reise -360 341 2 240 1 899 10 573 11 754
7198 Overheadkostnader 3 340 4 024 4 111 87 18 761 21 485
73 Representasjon/markedsføring 55 49 1 -48 2 2
74 Tilskudd/kontingenter 464 74 1 604 1 530 1 604 2 012
88 Prosjektavslutning bidrag 28 688 0 -688 0 1 281
Driftskostnader Totalt 4 099 5 199 9 398 4 199 39 875 50 155

Resultat -15 695 -48 731 -40 294 8 437 -35 278 -36 304

Resultat (isolert) 4 533 203 8 640 8 437 13 656 12 205

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 35% 31% 50% 285%
Personalkostnadsgrad 61% 55% 65% 70%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 39% 45% 35% 30%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering
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Institutt for klinisk medisin  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -91 043 -183 411 -183 411 0 -183 411 -183 345
30-32 Salgsinntekter -139 -1 318 0 1 318 -2 370 -2 370
34 Tilskudd og refusjoner -19 396 -26 972 -27 753 -781 -155 587 -155 587
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

1 468 575 308 -267 3 232 3 232

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-464 -670 0 670 0 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -1 107 -1 837 -1 797 41 -8 505 -8 505
3 Øvrige inntekter 191 0 0 0 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -19 447 -30 222 -29 242 980 -163 230 -163 230
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 14 435 16 451 17 480 1 029 65 181 65 181
5051 Overtid 0 22 0 -22 0 NA
511 Variabel lønn 174 279 0 -279 0 0
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 5 670 6 575 7 484 909 27 905 27 905
581 Offentlige refusjoner -622 -891 -379 512 -1 407 -1 407
589 Refusjon frikjøp 0 0 0 0 0 0
589 Kostnad frikjøp -92 253 468 215 4 925 4 925
589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
5 Øvrige personalkostnader 403 659 305 -354 1 219 1 219
Personalkostnader Totalt 19 968 23 348 25 358 2 009 97 823 97 823
60 Av - og nedskriving 464 670 0 -670 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 65 103 0 -103 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 3 767 4 828 7 879 3 052 36 156 36 156
66 Reparasjon og vedlikehold 273 342 0 -342 0 0
67 Kjøp av tjenester 1 381 2 014 4 040 2 026 26 404 26 404
68 Kurs, konferanse og trykksaker 663 855 15 -840 60 60
6-9 Øvrige driftskostnader -350 -119 411 530 1 645 1 645
70/71 Transport/reise 1 235 1 511 1 108 -403 4 342 4 342
7198 Overheadkostnader 3 932 5 365 5 638 273 22 409 22 409
73 Representasjon/markedsføring 212 121 66 -55 265 265
74 Tilskudd/kontingenter 1 009 1 216 5 -1 211 643 643
88 Prosjektavslutning bidrag 1 280 1 519 0 -1 519 0 NA
Driftskostnader Totalt 13 932 18 424 19 163 739 91 924 91 924

Resultat -76 590 -171 861 -168 132 3 728 -156 894 -156 829

Resultat (isolert) 14 453 11 550 15 278 3 728 26 517 26 517

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 56% 54% 68% 569%
Personalkostnadsgrad 53% 51% 47% 56%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 43% 49% 53% 44%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering
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Det medisinske fakultet felles  per mars 2012

2010 (HiÅ) 2010 (TOT) 2011 (HiÅ) 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012  
 (Prog.)

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

2011 2012 2012 2012 2012 2012
Regnskap (HiÅ)Regnskap (HiÅ) Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -859 143 143 0 143 122
30-32 Salgsinntekter 0 NA NA NA NA NA
34 Tilskudd og refusjoner 0 0 -3 840 -3 840 -6 584 -6 584
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel NA NA NA NA -43 -43
3 Øvrige inntekter NA 0 0 0 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt 0 0 -3 840 -3 840 -6 627 -6 627
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 205 0 267 267 1 011 1 011
5051 Overtid 0 0 0 0 0 NA
511 Variabel lønn 0 0 59 59 3 264 3 264
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 92 0 131 131 1 310 1 310
581 Offentlige refusjoner 0 0 0 0 0 0
589 Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
5 Øvrige personalkostnader 1 872 2 160 0 -2 160 0 0
Personalkostnader Totalt 2 168 2 160 457 -1 704 5 586 5 586
60 Av - og nedskriving 0 0 0 0 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 0 0 0 0 0 0
65 Driftsmateriell og bøker 0 0 0 0 0 0
66 Reparasjon og vedlikehold 0 0 0 0 0 NA
67 Kjøp av tjenester 0 0 0 0 0 0
68 Kurs, konferanse og trykksaker 2 0 75 75 605 605
6-9 Øvrige driftskostnader -0 0 0 0 0 0
70/71 Transport/reise 0 1 0 -1 20 20
7198 Overheadkostnader 144 0 183 183 763 763
73 Representasjon/markedsføring 4 0 0 0 0 0
74 Tilskudd/kontingenter 0 0 0 0 0 0
88 Prosjektavslutning bidrag NA -733 0 733 0 NA
Driftskostnader Totalt 149 -732 258 990 1 388 1 388

Resultat 1 459 1 571 -2 983 -4 554 490 469

Resultat (isolert) 2 317 1 428 -3 126 -4 554 347 347

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 5% 17% -3% NaN
Personalkostnadsgrad 35% 45% 95% 151%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 52% 55% 5% -51%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Espen Lyng Andersen den 19.apr.2012

Fakultetsadministrasjonen har etter årets to første måneder et 
underskudd på ca. 1,4 millioner kroner. Budsjettert resultat for perioden 
er et overskudd 3,1 millioner. Avviket på 4,5 millioner skyldes 
periodiseringen av kostnadene og inntektene på prosjektet som 
håndterer stipendene på forskerlinjen.

Avviket på inntekter skyldes en periodiseringsfeil på inntektene til 
forskerlinjen.

Avviket på lønnskostnadene skyldes at det er fortatt en Samlet 
utbetaling av stipendier på forskerlinjen. Utbetalingen er innenfor 
budsjettet , men har et avvik i periodiseringen.

Avviket på driftskostnadene skyldes i hovedsak at vi i perioden har 
utført en prosjektavsluttning Som vi ser som en inntektsføring på våre 
driftskostnader. Uten prosjektavsluttning har vi et lavere forbruk på ca. 
258 000 kroner. Dette skyldes lavere aktivitet på prosjektet for 
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godkjenning av utenlandsk medisinsk grad.

Vi har per dagsdato 3 prosjekter. Et av prosjektene vil bli avsluttet i 
løpet av kort tid.

Fakultetsadministrasjonen har et underskudd totalt for sin prosjekt 
portefølje. Årsaken til dette er en ekstrakostnad på 0,7 millioner kroner 
i forbindelse med omdefinering av mva plikt på prosjektet godkjenning 
av utenlandsk medisinske grad. Prosjektet er sendt til avsluttning og 
merkostnaden er avsatt i regnskapet.
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Fakultetsnotat  
Til: Det medisinske fakultets styre  

Med.fak.sak: 2012/5162 

Saksbehandler: Frode Vartdal  

Oslo, 17. april 2012 

 

Mandat for utredning av etablering av et Master of Public Health (MPH)- 

program ved Institutt for helse og samfunn (Helsam) 

 

Bakgrunn 

Det medisinske fakultet har pr i dag 8 masterprogrammer hvorav 6 er knyttet til Institutt for 

helse og samfunn. I tillegg kommer profesjonsstudiet i klinisk ernæring ved Institutt for 

basalmedisin og det erfaringsbaserte masterstudiet i Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold 

og traumer ved Institutt for klinisk medisin. De 6 masterprogrammene ved Helsam er alle 

Mphil-programmer, hvorav 4 er forskningsrettet og 2 er erfaringsbaserte masterprogrammer. 

Fakultetet anser at Helsam har et særlig potensial for å utvikle et nytt program som har 

folkehelsearbeid som kvalifiseringsmål. Fakultetet ønsker å utrede mulighetene for å opprette 

et internasjonalt konkurransedyktig Master of Public Health (MPH)-program. 

 

Utredningen skal inneholde: 

 Helsepolitiske og utdanningspolitiske begrunnelser for nyetablering av et slikt 

program. 

  Hva er de særskilte grunnene til at Det medisinske fakultet bør ha en slik grad 

(konkurransefortrinn)? 

 En angivelse av hvilke fagmiljøer ved Helsam som vil falle inn under en MPH og 

hvilke fagmiljøer som ville falle utenfor (se punktet nedenfor).  

 En angivelse for hvordan utredningen av en MPH og den pågående utredningen av en 

megamaster kan samordnes, slik at man får en mest mulig faglig og ressursmessig 

samordning mellom disse to programmene. 

 En angivelse av hvordan en MPH og de eksisterende Mphil-programmene kan oppnå 

synergieffekt på tvers av utdanningsprogrammer og for Helsam og Medfak.  

 Mål, innhold, arbeidsmetoder, evalueringsformer og struktur på programmet 

 Målgruppe og en vurdering av potensialet for søkere til studiet. 

 En vurdering av mulige positive og negative konsekvenser for rekruttering til 

fakultetets ulike programmer. 

En vurdering der man gjør en analyse av ressursbehov og ressurstilgang (eksisterende 

ressurser ved Helsam og muligheter for ”friske midler” fra myndigheter o.a.). 

 På hvilke måter er det tenkt samarbeidskonstellasjoner med andre fakulteter, samt 

organisasjoner som Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret og andre aktører 

 

Forslag til sammensetning av utredningsgruppen: 

Åge Danielsen, leder 

Jeanette Magnus 

To representanter  fra Helsam (henholdsvis fra Ullevålområdet og Forskningsveien)  

aasefr
Text Box
Sak 17/12



En representant for henholdsvis Institutt for medisinske basalfag og Institutt for klinisk 

medisin 

Representanter fra samarbeidspartnerne (Folkehelsa, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet 

etc) 

Mette Groseth Langballe, Fakultetsadministrasjonen 

En tillitsvalgt fra en av hovedorganisasjonene 

Sekretær 

 

Det anbefales at noen av utredningsgruppa danner en arbeidsgruppe (4- 5 personer) som kan 

legge fram konkrete skisser til en plan til utredningsgruppa. 

 

Forslag til mandat må godkjennes av fakultetsstyret. Program for studier må godkjennes av 

fakultetsstyret og universitetsstyret. 

 

Forslag til vedtak 

 

Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for utredning av etablering av et MPH- 

program ved Helsam samt sammensetning av utredningsgruppe som lagt fram i fakultetsnotat 

av 17.4.2012.  



Fakultetsnotat – Orienteringssak 

 

Til: Det medisinske fakultetsstyre 

 

Med.fak.sak:2012/7939 
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe 
Oslo, 17.april 2012 
 
 
Resultatmål 2014 
 
Da universitetsstyret behandlet årsplan 2012-2014 i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på 
institusjonsnivå: 
 
 Studiepoeng pr registrerte student – ikke fastsatt 
 Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år  
 Studentmobilitet – øke med 20-25 % 
 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – øke med 10 % 
 EU-inntekter – vekst på 50 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år 
 NFR-inntekter – vekst på 10 % 

 
Målsettingene er forventet nådd innen utgangen av 2014. 
 
Som ovenfor nevnt gjelder disse målforslagene på institusjonsnivå, slik at de eksakte målene på 
fakultetet er litt annerledes. På plandialogen med universitetsledelsen ble målene differensiert i 
forhold til det enkelte fakultets utgangspunkt. Følgende måltall er presentert for Det medisinske 
fakultet i planperioden: 
 
 Studiepoeng pr registrerte student – ikke ennå fastsatt, men antydet  5 % økning 
 Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år  
 Studentmobilitet – øke 5 % i forhold til gjennomsnittlig registrert utveksling 2006-2010, øke 

15 % i forhold til registrert utveksling i 2010, totalt 8 % av studentmassen  
 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – øke 24 % i forhold til gjennomsnittet for 

registrerte poeng 2006-2010, øke 12 % i forhold til registrerte poeng i 2010 
 EU-inntekter – vekst på 103 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år, fra 14,1 mill kroner til 

27,4 mill kroner 
 NFR-inntekter – vekst på 18 % i forhold til et gjennomsnitt de 3 siste år, fra 153 mill kroner til 

174 mill kroner 
 
Det er forventet at måltallene skal integreres i årsplanen til fakultetet og instituttene. 
 
Dette er ambisiøse mål og det er nødvendig å arbeide målrettet på fakultetet for å nå de.  For å 
kunne følge opp måltallene og iverksette de riktige virkemidlene er det nødvendig å bryte måltallene 
med på instituttnivå. 
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Følgende måltall er presentert for instituttene: 
 
Gjennomføringstid for doktorgrader 3,5 år 

Enhet 
2008 2009 2010 

    Ph.D./år Dr.med/år Dr.polit/år Ph.D./år Ph.D./år 
    Institutt for medisinske basalfag 27/3,37     12/3,65 24/4,18 
    Institutt for helse og samfunn 15/3,81 3/7,52 2/4,63 31/4,42 21/4,42 
    Institutt for klinisk medisin 79/3,23 16/5,27   118/3,22 132/3,6 
     

Tabellen over viser antall doktorgrader med netto gjennomføringstid pr institutt for årene 2008, 2009 og 2010. 
Netto gjennomføringstid defineres som tiden fra avtalestart til innlevering fratrukket fravær i form av  
permisjoner (lovfestede og andre). 

 
Studentmobilitet 
 

Utvekslingsstudenter 2006 2007 2008 2009 2010 
Gjennomsnitt 

2006-2010 Mål 2014 
Innreisende 109 99 92 84 96 96 101 
Utreisende 77 57 63 70 55 64 68 
Totalt 186 156 155 154 151 160 168 

 
 
Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt 
 

Publikasjonspoeng pr vit.årsverk 2006-2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Gjennomsnitt 

2006-2010 Mål 2014 
IMB           0,94            0,79            0,78            1,05            0,95  0,90 1,12 
Helsam           1,03            0,91            1,23            1,20            1,33  1,14 1,41 
Klinmed           0,85            1,00            1,07            1,21            1,16  1,06 1,31 
Totalt 0,94 0,90 1,03 1,15 1,15 1,03 1,28 

 
 
EU-inntekter 
 

EU-inntekter 2006-2010 

  2008 2009 2010 
Gjennomsnitt 

2008-2010 Mål 2014 
IMB            10 684               8 685               3 030                    7 466                  15 157  
Helsam                  839                  863               1 539                    1 080                     2 193  
Klinmed              5 222               3 149               8 213                    5 528                  11 222  

Totalt            16 745             12 697             12 782                  14 075                  28 572  
 
 
 
 
 
 



 
NFR-inntekter 
 

NFR-inntekter 2006-2010 

  2008 2009 2010 
Gjennomsnitt 

2008-2010 Mål 2014 
IMB           78 077            56 579            65 066                 66 574                  78 557  
Helsam           13 516            15 178            17 779                 15 491                  18 279  
Klinmed           63 627            69 819            65 062                 66 169                  78 080  
Totalt        155 220         141 576         147 907              148 234                174 917  

 
 
Instituttene har blitt presentert måltall ved flere anledninger på Lederforum og bedt om å gi 
kommentarer om disse måltallene er mulig å nå innen 2014. 
 
Tilbakemeldingene fra instituttene kan oppsummeres slik: 
 
Resultatmål IMB Helsam Klinmed 
Studiepoeng pr registrerte student Ikke kommentert Realistisk å øke noe Ikke kommentert 
Netto gjennomføringstid for doktorgrader Krevende Lite realistisk Ja 
Studentmobilitet Ikke kommentert Utfordrende Ikke kommentert 
Publikasjonspoeng pr vit. ansatt Ja Utfordrende Nei 
EU-inntekter Usikkert Ja Ja 
NFR-inntekter Ja Ja Ja 

 
Instituttene er bedt om å årsplaner for 2012-2014 hvor disse måltallene innarbeides og tiltak for å nå 
målene presenteres. Frist for instituttenes årsplaner er 1.desember 2012.  Instituttenes årsplaner vil 
bli forelagt fakultetsstyret på desembermøtet. 
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Fakultetsnotat - Orienteringssak 
 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyre 
 
 
Med.fak.sak: 2012/3359 
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe 
Oslo, 17.april 2012  
 
 
Budsjettinnspill 2013 
Fakulteter og tilsvarende enheter har anledning til å sende inn budsjettinnspill til UiO innen 1. april. I 
notat av 26. januar ba vi instituttene om innspill til større satsinger, gjerne tverrfakultære. 
 
Fakultetet mottok innspill fra Institutt for medisinske basalfag og Institutt for helse og samfunn, samt 
fra Medisinsk bibliotek. Alle innspillene ble videresendt UiO. 
 
Vedlagt følger fakultetets budsjettinnspill for 2013. 
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Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Det medisinske fakultet 
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 
2. et., 0372 Oslo 

Telefon: 22 84 53 00 
Telefaks: 22 84 53 01 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no 

 

Til: 

ØPA Økonomi- og planavdelingen 

 

 

 

Dato: 29.03.2012 

 Saksnr..: 2012/3359METTEGR 

Budsjettinnspill 213 

Det vises til UiOs årshjul med frist 30.mars 2012 for budsjettinnspill 2013. 

Det medisinske fakultet har følgende innspill: 

1. Utvikling av Medisinsk biblioteks lokaler for et bedre arbeids- og læringsmiljø for studentene. 
Vedlagt følger notat av 10.august 2011, notat av 21.desember 2011, samt skisser og forslag til 
planløsning for biblioteket og tilstøtende lesesaler. 
 
Forslaget har et kostnadsestimat på ca 4,5 mill kroner 
 

2. Støtte til bioinformatikksatsingen Computational Life Science (CLSi) ved UiO. Vedlagt følger notat av 
27.mars 2012 fra Institutt for medisinske basalfag. 
 

3. For å lykkes med den faglige synergien for sammenslåingen av Institutt for helse og samfunn ønsker 
fakultetet å arbeide for en samlokalisering av instituttet. Vedlagt følger notat av 9.mars 2012 fra 
Institutt for helse og samfunn. Det vises videre til notat av 22.desember 2011 til Teknisk avdeling 
(ref ePhorte 2011/16062-1). 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Frode Vartdal 

dekan 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

assisterende fakultetsdirektør 

 

 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 
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Saksbehandler: 

Mette Groseth Langballe 

22845326, m.g.langballe@medisin.uio.no 

 



 Notat 
 
 

Bibliotekdirektøren 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 84 40 01 
Telefaks:  
 
 

 

Til: 

 Det medisinske fakultet 

 

 

 

Dato: 10.08.2011 

 Saksnr..: 2011/10093A-G Skonnord 

Utvikling av Medisinsk biblioteks lokaler for et bedre arbeids- og 

læringsmiljø for studentene 

Universitetsbiblioteket arbeider systematisk med å videreutvikle læringsmiljøet ved våre ulike avdelinger. 

Både brukerundersøkelser og direkte tilbakemeldinger fra studentene har gjennom flere år vist at det er 

forhold rundt arbeids- og læringsmiljøet ved Medisinsk bibliotek som er utfordrende for brukerne og dette 

ønsker vi nå å ta tak i. 

Dette notatet beskriver forholdene og foreslår noen tiltak som kan iverksettes på kort sikt. I tillegg har vi 

skissert noen tanker om den videre utviklingen av Medisinsk bibliotek på litt lengre sikt. 

Dersom vi skal lykkes med å legge en strategi for utvikling av Medisinsk bibliotek er vi avhengig av en dialog 

med fakultetet. Vi ber derfor om et møte hvor vi kan diskutere saken før vi går videre.  

Dagens situasjon 

Medisinsk bibliotek har hatt deler av sine lokaler i Rikshospitalet fra sykehuset var nytt. Samtidig overtok 

Universitetsbiblioteket sykehusets bibliotek og betjener både Rikshospitalet og de medisinske miljøene ved 

Universitetet i Oslo. 

Biblioteket er strategisk plassert nær forelesningssalene i sykehuset og er mye besøkt av studentene.  

For brukerne av dagens leseplasser i Medisinsk bibliotek er imidlertid støy et stort problem. Brukerne 

forventer ro, men lokalet er ikke egnet for stille arbeid, da brukernes arbeidsplasser er plassert i samme 

rom som bibliotekets personale utfører mange av sine oppgaver. Biblioteket får jevnlig direkte 

tilbakemeldinger fra brukerne om dette. En brukerundersøkelse gjennomført ved Medisinsk bibliotek i 

2005 bekrefter at støynivået er en utfordring. Universitetsbiblioteket gjennomførte i 2009/2010 en 

brukerundersøkelse basert på det internasjonale systemet LibQual+. Det kom tydelig fram av resultatet for 

Medisinsk bibliotek at læringsmiljøet, både utstyr og arbeidsforhold for brukerne i de tradisjonelle 

leseplassene, ikke tilfredsstiller behovet for arbeidsplasser som nye undervisnings- og studiemetoder 

genererer.  
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Det har vært gjort flere forsøk på å avhjelpe problemene. Det er bygget kontorer til personalet, som 

tidligere satt i kontorlandskap. En av dørene inn til biblioteket fra sentralhallen er lukket for å konsentrere 

trafikken ut og inn av biblioteket, og det er satt opp en støyvegg bak bibliotekets skranke. Til tross for disse 

tiltakene vedvarer støyplagene. Støynivået har vært målt og taket undersøkt. Undersøkelsene viste at 

støydempende materialer som skulle vært montert i taket allikevel ikke ble brukt under byggingen av 

sykehuset.  

Medisinstudentene har obligatorisk undervisning i problembasert læring (PBL) og har som følge av dette 

mye gruppearbeid. PBL ble innført som undervisningsform allerede før etableringen av Medisinsk bibliotek. 

Biblioteket har aldri kunnet imøtekomme studentenes behov for grupperom og gruppearbeidsplasser i 

tilknytning til biblioteket.  Det finnes  kun ett grupperom, som brukes til ulike formål både av studenter og 

bibliotekets personale. Rommet er ikke egnet for lengre opphold p.g.a dårlig ventilasjon. 

Da Rikshospitalet ble bygget ble det etablert tre tradisjonelle lesesaler for medisinstudentene. Disse ligger 

inntil bibliotekets lokaler, men er ikke en del av biblioteket og det er ikke tilgang til lesesalene fra 

biblioteket. Lesesalene disponeres av Det medisinske fakultet og er forbeholdt medisinstudenter på 11. og 

12. semester. Lesesalene er i dag en dårlig utnyttet ressurs, da studentene som har bruksrett på dem 

tilbringer dagene i klinikk og benytter i hovedsak lesesalene på kveldstid. 

Ønsket ominnredning og utvidelse av  Medisinsk bibliotek 

For å bedre læringsmiljøet og bidra til høy studiekvalitet på fakultetet er det nødvendig å innrette 

bibliotektjenestene og studentarbeidsplassene på en moderne og fremtidsrettet måte. 

Universitetsbiblioteket ønsker derfor å innlemme de tre lesesalene (rom nr B2.1019, B2.1021 og B2.1022) i 

Medisinsk bibliotek og innrette dagens lokaler og lesesalene på en mer hensiktsmessig måte, både for 

studentene og biblioteket. Det er avklart at Det medisinske fakultet er enig i at lesesalene innlemmes i 

biblioteket.  

For at biblioteklokalene skal bidra til trivsel og tilfredsstillende arbeidsforhold både for brukere og 

personale ønsker vi: 

 Fleksible gruppearbeidsplasser som innbyr til samarbeid og dialog, både brukerne imellom og 

bruker/bibliotekpersonale 

 Varierte sittegrupper  

 Undervisning/seminar, små grupper. Lerret/Smartboard 

 Faglig og sosial møteplass 

 PC-arbeidsplasser 

 IT/brukerstøtte 

 Redusere forstyrrelser fra bibliotekets skranke 

 Informasjon til brukere via elektroniske infotavler 
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Medisinsk bibliotek har allerede vært i kontakt med interiørarkitekt fra ZINC AS som har sett på mulige 

løsninger for de tre lesesalene, for å få et estimat på kostnader forbundet med dette. Løsningene som har 

blitt vurdert ivaretar både brukernes behov for stille arbeidsplasser og behov fakultetet har i forbindelse 

med praktiske eksamener, som gjennomføres i det tilstøtende Ferdighetssenteret. Dessuten er behovet for 

adskilte grupperom forsøkt ivaretatt ved å plassere fire grupperom i en av de tre lesesalene. Iflg Oslo 

universitetssykehus’ eiendomsavdeling anslås kostnadene for lesesalene til  i underkant av 2,5 mill. Ingen 

endringer i bibliotekets lokaler omfattes av kostnadsetstimatet. Planene er forelagt og godkjent av Det 

medisinske fakultets ledelse.  

Forslag 

Innlemmelse av de tre lesesalene i Medisinsk bibliotek vil både dekke behovet for tradisjonelle, stille 

leseplasser og for gruppearbeidsplasser og –rom. Samtidig åpnes nye muligheter for dagens 

bibliotekarealer. På kort sikt ønsker vi derfor hjelp til å se på funksjonaliteten i disse lokalene under ett. 

Universitetsbiblioteket foreslår at det i første omgang etableres et samarbeidsprosjekt mellom Teknisk 

avdeling og UB for å utrede en helhetlig løsning for dagens lokaler og lesesalene, inkludert kostnadsestimat.  

Vi har undersøkt og funnet at det ikke er planlagt grupperom/gruppearbeidsplasser som imøtekommer det 

behovet vi kan dekke i tilbygget til Domus Medica som er under oppføring. 

Til tross for svært begrensede arealer vil det allikevel være mulig, med hjelp av interiørarkitekt, å finne fram 

til løsninger som vil tilfredsstille flere av behovene en moderne bruker av bibliotektjenester har, og 

samtidig ivareta de ansattes arbeidsplass på en hensiktsmessig måte.  

Universitetsbiblioteket kan ikke dekke kostnadene for en gjennomføring av prosjektet.  

Utvikling av biblioteket på lang sikt 

Dagens biblioteklokaler er for små til at Medisinsk bibliotek kan være samlet på ett sted, derfor 

opprettholdes magasinbiblioteket i Domus Medica. En slik fragmentert løsning er både arbeidskrevende og 

lite fleksibel, dessuten motvirkes mulighetene for en utvikling i takt med brukernes behov og den generelle 

utviklingen innen IT og i biblioteksektoren. På sikt ser vi at en delt løsning ikke er hensiktsmessig og vi 

ønsker at framtidens medisinske bibliotek ses i sammenheng med UiOs øvrige satsinger innen fagmiljøene 

medisin og livsvitenskap. Universitetets stadig økende fokus på tverrfaglighet må gjenspeiles i 

bibliotektilbudet. Samtidig ønsker vi å bidra til økt studievalitet. 

Samtidig som endring av eksisterende biblioteklokaler utredes med tanke på utbedring på kort sikt, 

bør derfor universitetet på lengre sikt vurdere om det vil være mer hensiktsmessig å plassere hele 

eller deler av Medisinsk biblioteks virksomhet nærmere fagmiljøene som tenkes plassert i 

”Tverrfaglig forsknings- og undervisningsanlegg – Kjemi – Farmasi - Life Science” i 

Gaustadbekkdalen. 
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Med vennlig hilsen 

 

Bente R. Andreassen 

bibliotekdirektør 

        Anne-Gry Skonnord 

        overbibliotekar 

 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 
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Utvikling av Medisinsk biblioteks lokaler for et bedre arbeids- og 

læringsmiljø for studentene – oppfølging av møte 21.11.11. 

 

Tilstede:  

Fakultetsdirektør Bjørn Hol 

Dekan Frode Vartdal 

Studiedekan Knut Dahl-Jørgensen 

Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen 

Fungerende overbibliotekar Therese Skagen 

Hovedbibliotekar Mette Krog 

 

Det medisinske fakultet og Universitetsbiblioteket diskuterte, 21.11.11, hvordan 

Medisinsk biblioteks lokaler kan utvikles for å skape et bedre arbeids- og læringsmiljø 

for studentene.  Møtet er en del av en dialog som ble påbegynt høsten 2010. 

Bakgrunnen er at studentenes arbeids- og læringsmiljø ikke ivaretar behovet for 

gruppearbeidsplasser eller stille lesesalsplasser, redegjort for i sak 2011/10093 i 

ephorte. 

For å bedre situasjonen foreslås en utvidelse av bibliotekets arealer til å inkludere 

nærliggende lesesaler, samt å utarbeide en romplan for lokalene slik at studentenes 

behov ivaretas. For å kunne realisere planene ønskes det opprettet et 

samarbeidsprosjekt med involverte parter, slik som Teknisk avdeling, Oslo 

Universitetssykehus Eiendom, Det medisinske fakultet og Universitetsbiblioteket.   

Det medisinske fakultet og Universitetsbiblioteket ønsker å innlemme de tre 

lesesalene (rom nr B2.1019, B2.1021 og B2.1022) i Medisinsk bibliotek og innrette 

dagens lokaler og lesesalene på en mer hensiktsmessig måte, både for studentene 

og biblioteket. Dagens løsning vises i figur 1: Planløsning for biblioteket og tilstøtende 

lesesaler.  

Medisinsk bibliotek har vært i kontakt med interiørarkitekt fra ZINC AS som har sett 

på mulige løsninger for de tre lesesalene slik at studentene kan få stille 

lesesalsplasser og gruppearbeidsplasser. Likeledes danner planen et grunnlag for å 

kunne anslå kostnader forbundet med ombygging.  

Den foreslåtte løsningen ivaretar både brukernes behov for stille arbeidsplasser og 

fakultetets behov i forbindelse med praktiske eksamener, som gjennomføres i det 

tilstøtende Ferdighetssenteret. Behovet for adskilte grupperom er ivaretatt ved å 

plassere fire grupperom i en av de tre lesesalene.  Dette er illustrert i figur 2: Forlag til 

sammenslåing av lokalene, samt i figur 3: Bygningsmessige endringer basert på 

forslaget.  
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Hverken Det medisinske fakultet eller Universitetsbiblioteket har økonomiske midler 

til å igangsette tiltaket for et bedre arbeids- og læringsmiljø for studentene.  I følge 

Oslo universitetssykehus’ eiendomsavdeling anslås bygningskostnadene for 

lesesalene til i underkant av 2,5 mill. Detaljert kostnadsoverslag finnes i tabell 1: 

Kostnadsestimat for byggtekniske endringer ved ombyggingsforslaget.   

Det er ikke gjort et nøyaktig kostnadsestimat for innredning i lokalene. Dette skyldes 

at det satses på gjenbruk av eksisterende møbler dersom mulig. Endringer i 

planløsningen vil føre til at ikke alt kan gjenbrukes. Det må regnes nyanskaffelser i en 

størrelsesorden på ca. 2 mill. vist i tabell 2: Grovt anslått kostnadsestimat for 

innredning.  

Totale kostnader for ombygging estimeres til ca. 4, 5 mill.  

Det bes derfor at finansieringsløsning og samarbeidsprosjektet inngår som en del av 

universitetets plan for å oppgradere og modernisere eksisterende bygningsmasse.  

 

Det medisinske fakultet er ansvarlig for å ta forslaget videre til rette instans på 

Universitetet i Oslo.  

 

21.12.2011 

Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen 

Universitetsbiblioteket 

 

 

 

 

Kopi:  

Teknisk avdeling 

Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen 
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Skisser: Utvikling av Medisinsk biblioteks lokaler for et bedre arbeids- og 

læringsmiljø for studentene – ombyggingsforslag 

 

 

Lesesalene

Biblioteket

 

Figur 1. Planløsning for biblioteket og tilstøtende lesesaler 

Dagens arealløsning viser biblioteket (B2.1024) og de adskilte lesesalene (rom nr 

B2.1019, B2.1021 og B2.1022). Forslaget til ombygging innebærer mulighet for 

gjennomgang til lesesalene via biblioteket.  
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Lesesalsplasser: 93

Grupperomsplasser: 23

Åpne gruppearbeidsplasser: 16

TOTALT 132

Forslag til løsning

 

Figur 2. Forlag til sammenslåing av lokalene 

Løsningsforslag utarbeidet av ZINC AS som viser en kombinasjon av lesesaler og 

grupperom og gruppearbeidsplasser med inngang via biblioteket.  Ved at biblioteket 

fungerer som inngang til lesesalene vil adgangsreguleringen kunne plasseres på 

andre områder, slik at lokalene kan benyttes av en større andel studenter. Ved at 

lokalene som inneholder bibliotekets samlinger kan stenges av, vil studentene ha 

tilgang til lesesalene utenfor bibliotekets åpningstider.  
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Hva skal til?

Rive vegg

Tre nye dører

Flytte dør

Alarmport

Bygge grupperomBokskap

 

Figur 3. Bygningsmessige endringer basert på forslaget 

Innsetting og flytting av dører for å ivareta gjennomgang til biblioteket, inngang til 

lesesaler utenom bibliotekets åpningstid og mulighet for å lukke av arealer i 

forbindelse med eksamensavvikling i det tilstøtende Ferdighetssenteret. Riving av 

vegg for å få arealer til å bygge grupperom og etablere gruppearbeidsplasser.   
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Tabell 1. Kostnadsestimat for byggtekniske endringer ved ombyggingsforslaget 

Oslo universitetssykehus eiendomsavdeling ved Jo Røed, mai 2011:  

Navn Ombygging lesesaler   

kto bygningsdel budsjett 

1 Felleskostnader, entrepr.rigg&drift, bygn.messhj.arb.  0 

2 Bygningsmessig 482 000 

3 VVS-installasjoner 80 000 

4 El anlegg 150 000 

5 Automatikkanlegg 205 000 

6 Entreprisekostnad eks. mva (Sum 1- 5) 917 000 

7 Generelle kostnader: prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse 720 000 

8 Byggekostnad eks. mva (Sum 6-7) 1 637 000 

9 Usikkerhet 20% 327 400 

10 Byggekostnad inkl. usikkerhet. eks mva 1 964 400 

11 Merverdiavgift 25%  491 100 

12 Byggekostnad inkl. mva (Sum 0-5)  2 455 500  

 

Tabell 2. Grovt anslått kostnadsestimat for innredning 

 

Møbler 1 250 000 

Bokskap      50 000 

Belysning      45 000 

Gardiner/solskjerming      50 000 

Alarmport   200 000 

IT- utstyr   255 000 

Informasjonstavle   150 000 

Totalt 2 000 000 
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Til: 

MED ØK Seksjon for økonomi 

 

 

 

Dato: 27.03.2012 

 Saksnr..: 2011/7939EVAHMJ 

IMBs budsjettinnspill 2013 - større satsinger ved UiO 

 

IMB vil anmode fakultetet om å støtte opp under Computational Life Science initiativet (CLSi) ved 

UiO.  

 

http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/forskernettverk/clsi/  

 

CLSi er opprettet etter initiativ fra det tverrfakultære satsningsområdet Molecular Life Science ved 

UiO. CLSi skal utvikle og forbedre samarbeid, forskning, tjenester og utdanning innen 

bioinformatikk ved Universitetet i Oslo. CLSi har også identifisert området bildedannende 

teknikker / imaging som et viktig område.  

 

Etter IMBs vurdering vil en bioinformatikksatsing ha bred interesse ved fakultetet. CLSi har 

allerede identifisert viktige aktører ved Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus og 

CMBN. Det legges opp til at Institutt for informatikk vil ta ansvar for en "sentral hub" innen 

bioinformatikk.  

 

Bildedannende teknikker / imaging er et område der IMB står sterkt. Med Lettensenteret, 

Norbrain, fakultets prekliniske PET-satsing, det ledende EM-laboratoriet i vår del av verden, samt 

en rekke andre tunge aktører innen imaging, vil IMB være en sentral aktør innen dette området ved 

UiO. Det vil være mulig for IMB å ta ansvar for en "sentral hub" innen imaging. 

 

Med hilsen 

 

Jan G. Bjålie 

Instituttleder 

Eva Helene Mjelde 

Administrasjonssjef 

 

 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 

http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/forskernettverk/clsi/
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Saksbehandler: 

Eva Helene Mjelde 

22851180, e.h.mjelde@medisin.uio.no 
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Til: 

MED ØK Seksjon for økonomi 

 

 

 

Dato: 09.03.2012 

 Saksnr..: 2011/7939KNUTTST 

Budsjettinnspill 2013 fra Helsam 

Vi viser til muligheten for å komme med budsjettinnspill for 2013, og vil benytte anledningen til å 

fremme forslag om samlokalisering av Helsam. 

Fra opprettelsen av Helsam som institutt har vi vært opptatt av at en fysisk samlokalisering vil 

være viktig både av hensyn til effektiv drift og administrasjon av instituttet, men kanskje viktigere 

for å lykkes ned de faglige synergier som var det avgjørende argumentet bak opprettelsen av 

instituttet. Som vi har gjort rede for ovenfor fakultetet gjennom styringsdialog og tertialsvise 

rapporteringer så har det vært, og vil forbli, en av instituttets viktigste oppgaver å legge til rette for 

samarbeid og samhandling på tvers av tidligere instituttgrenser. Vi opplever at det er et stort 

potensial for instituttet, men at det er vesentlig mer krevende å nå dette potensialet gitt vår 

nåværende fysiske plassering i fire bygg på to områder. På sikt håper vi at det kan bygges en felles 

identitet rundt det nye instituttet, men det krever en kulturell endring som vil måtte ta tid. Vi tror 

en samlokalisering vil vært et viktig bidrag i denne prosessen.   

Instituttet har gjort et begrenset forarbeid på hva slags fysisk ramme en samlokalisering vil kreve, 

og innspillet er sendt universitetsledelsen ved Teknisk avdeling via fakultetet (ref ePhorte 

2011/16062-1). Vi opplever at responsens fra Teknisk avdeling er at de ikke kan prioritere denne 

saken uten at den er vurdert og støttet av universitetsledelsen. Vi har stor forståelse for at et slikt 

prosjekt krever forankring før det legges ned ressurser i å utrede behov og mulige løsninger.  

Samtidig er vi i en situasjon hvor det foreligger et konkret løsningsforslag som potensielt kan 

påvirke vår nåværende arealsituasjon på Lille Ullevål på relativt kort sikt. Eieren av Fredrik Holsts 

hus har konkrete planer for bygging på denne tomten, som vurderes realisert uavhengig av om 

universitetet er interessert i dette arealet. Dette bidrar til å aktualisere behovet for en vurdering av 

saken.    

Med hilsen 

 

Jeanette H. Magnus      Knut Tore Stokke 

instituttleder       administrasjonssjef 
 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 
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Saksbehandler: Mette Groseth Langballe 
Oslo, 16.april 2012 
 
 

Etablering av kiropraktorutdanning i Norge 

I brev av 3.februar 2012 ber Kunnskapsdepartementet Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og 
Universitetet i Stavanger utarbeide et forslag til modell for en nasjonal kiropraktorutdanning. En 
viktig forutsetning for etablering av kiropraktorutdanning i Norge er at utdanningen skal foregå 
innenfor et flerfaglig/tverrfaglig sammensatt forsknings- og læringsmiljø i medisin og helse, slik at 
faglig konsentrasjon og kunnskapsmessig bredde sikres innenfor fagfeltet bevegelsesapparatet, dvs  
muskel og skjelett-systemet. 

I e-post av  9.februar ber Universitetet i Oslo Det medisinske fakultetet utarbeide et slikt forslag 
innen 25.februar. 

På grunn av den korte tidsfristen, ble dokumenter fra tidligere utredninger benyttet i svaret til 
Kunnskapsdepartementet. 

Vedlagt følger UiOs svar til Kunnskapsdepartementet. 

aasefr
Text Box
Sak 20/12
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Vår ref.: 2012/2073 JONNYRSU

Utredning om etablering av kiropraktorutdanning i Norge

Vi viser til brev 3. februar 2012 hvor Kunnskapsdepartementet ber Universitetet i Oslo (UiO)
utarbeide forslag til modell for en nasjonal kiropraktorutdanning, skissere hvor mange studie-
plasser det er kapasitet til å ta opp årlig, samt hva dette vil koste i kortsiktige investeringer og
langsiktig drift. Kunnskapsdepartementet angir som en viktig forutsetning for etablering av
kiropraktorutdanning i Norge at utdanningen skal foregå innenfor et flerfaglig/tverrfaglig
sammensatt forsknings- og læringsmiljø i medisin og helse, slik at faglig konsentrasjon og
kunnskapsmessig bredde sikres innenfor feltet bevegelsesapparat og muskel og skjelett.

Til tross for at Det medisinske fakultet ved UiO har utredet en eventuell etablering av kiropraktor-
utdanning i Norge ved flere anledninger, er fristen fra departementet såpass knapp at det ikke har
vært mulig å utarbeide en detaljert studieplan, som er en forutsetning for et realistisk kostnads-
bilde for langsiktig drift av et nytt studium. Det har heller ikke vært mulig innenfor tidsfristen å
foreta en vurdering av arealsituasjonen med hensyn på behov for utvidelse og oppgradering av
eksisterende arealer eller behov for nye arealer. Til sist har vi heller ikke hatt de nødvendige
samtaler med universitetssykehusene om hvorvidt de kan ta i mot flere studenter.

UiO anser forankring i fagmiljøene som en nødvendig forutsetning for en vellykket etablering av et
nytt studium i porteføljen, spesielt et studium som vil være såpass sterkt integrert i medisinstudiet.
Selv om det ved tidligere anledninger har vært uttrykt en positiv holdning til etablering av
kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet, er det nødvendig med bred involvering av
fagmiljøene både når det gjelder utredning av plassbehov og en analyse av kostnader ved etablering

og gjennomføring av et slikt studium.

Med de nevnte forbeholdene, vil vi i det følgende likevel forsøke å antyde modell for en eventuell
etablering av kiropraktorutdanning ved fakultetet, gi anslag for et mulig opptak, samt gi anslag for
hva som er nødvendig av personalressurser og investeringer i areal og annen infrastruktur.

Rektor Telefon: 22 85 63 03
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Telefaks: 22 85 44 42
Kontoradr.: Luey Smiths hus, postmottak@admin. uio.no
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo www.uio.no

Org.nr.: 971035 854
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Tidligere utredninger

Grunnlaget for de følgende anslagene ligger i to tidligere utredninger om etablering av et

kiropraktorstudium, en i 2003/2004 og en i 2oo6/2007. Den siste utredningen ble gjort i

samarbeid med Norsk Kiropraktorforening. Vi vil først gi en kort oppsummering av dette arbeidet.

I oktober 2003 oppnevnte Det medisinske fakultet en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten

for å etablere en kiropraktorutdanning ved fakultetet og om dette eventuelt kunne integreres i

medisinstudiet (studieordningen Oslo 96). Arbeidsgruppen bestod av følgende personer:

• Prodekan Per Brodal

• Professor Eric Rinvik

• Professor Nina Vøllestad

• Professor Dag Bruusgaard

• Professor Erik Bautz-Holter

• Professor Anne Marit Mengshoel
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Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal utrede om det er ønskelig og mulia å etablere en
kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet i Oslo, og se på faglige og praktiske
sider ved en eventuell etablering. Dette innebærer blant annet å se om og i hvilken
utstrekning et slikt studium kan integreres i undervisningsopplegget for medisinstudiet.
Gruppen skalforberede et diskusjonsnotat som fremlegges fakultetsstyret innen utgangen
avjanuar2004.

Sammendrag av innstillingen:

Innstillingen tar opp de viktigste grunnene til at spørsmålet om å etablere kiropraktor-
utdanning i Norge nå er aktuelt. Hvis det fattes beslutning på helsepolitisk nivå om
etablering, ser utvalget flere argumenter for at utdanningen legges inn under et medisinsk
fakultet. Hovedargumenter gjelder at utdanningen kan gjøres forskningsbasert og at den
kan integreres i en tverrfaglig tilnærming til lidelser i muskel- og skjelettsystemet. I tilfelle
etablering ved Universitetet i Oslo, skisserer utvalget en løsning hvor de tre første årene
av studiet (Bachelordelen) i hovedsak kan værefelles med medisinstudiet, mens de siste 2
årene (Masterdelen) forutsetter oppbygging av fasiliteter for klinisk utdanning som er
delvis tverrfaglig og delvis spesifikt kiropraktisk. Etablering av et tverrfaglig forsknings-
mi1jØ innen muskel- og skjelettsystemet og tilfredsstillende klinisk utdanning vil by på de
største utfordringene ved etablering av et kiropraktorstudium.

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet behandlet innstillingen i møte 2o. april 2004 og fattet
følgende vedtak:
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Fakultetsstyret gir dekanusfullmakt til å presentere saken for universitetsledelsen med

tanke på å etablere kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet. Etablering av
kiropraktorutdanning forutsetter at studiet er ful finansiert hvilket innebærer at også
nødvendig arealer og annen infrastruktur skaffes til veie ved friske midler. Det er en

forutsetning at det etableres et sterkt forskningsmiljø rundt muskel- og skjelettsykdommer

hvor kiropraktorer er en avflere grupper som bidrar, og at det bygges opp en tverrfaglig

klinisk enhet innenfor et universitetssykehus med ansvarfor utdanning innen muskel- og
skjelettsystemet.

Det medisinske fakultet sendte innstillingen til universitetsdirektøren 27. april 2004. I brev av 21.
juni 2004 oversendte rektor innstillingen til Undervisnings- og forskningsdepartementet med
varsel om at det kan bli aktuelt å fremme satsing på kiropraktorutdanning i forbindelse med nye
tiltak for budsjettåret 2oo6, samt med en anmodning om et signal om det har noen hensikt å jobbe
videre med planene om etablering av en kiropraktorutdanning. Departementet svarte i brev av 20.
juli 2004 at de ikke prioriterte å opprette en kiropraktorutdanning ved UiO med tilførsel av friske
midler, og en eventuell etablering måtte derfor skje ved en omdisponering av ressurser innenfor
egne budsjettrammer.

Innstillingen ble i brev av 28. mai 2004 oversendt Heise Øst Regional helseforetak for høring. Fra

Helse Øst RHF ble innstillingen sendt de tre universitetssykehusene i regionen, samt Sunnaas

sykehus. Alle høringssvarene var positive til etablering av en egen kiropraktorutdanning i Oslo. Det
ble blant annet fremhevet:

• Kiropraktorutdanning vil bidra til etablering av et tverrfaglig forskningsmiljø rundt muskel-
og skjelettlidelser med basis i eksisterende miljøer ved fakultetet.

• En kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet vil bli vitenskapelig forankret.
• Stort behov for egen kiropraktorutdanning i Norge.

Det ble 12.januar 2007 holdt et møte mellom fakultetsledelsen og Norsk Kiropraktorforening etter
initiativ fra Kiropraktorforeningen. Møtet hadde som hensikt å avklare fremdrift for den videre
prosessen ved en eventuell etablering av kiropraktorutdanning i Oslo. Etter møtet ble det avtalt å
utrede ressursbehovet ved en eventuell etablering av kiropraktorutdanning, og for å vurdere
ressursbehovet ble det nedsatt en liten gruppe bestående av representanter fra Det medisinske
fakultet og kiropraktorforeningen. Det ble tidlig klart at gruppens sammensetning var for snever til
å kunne utarbeide et kostnadsbudsjett for etablering av kiropraktorutdanning i Oslo. Til et slikt
arbeid ville det være nødvendig med representanter fra blant annet de basalmedisinske fagmiljøer,
spesialisthelsetjenesten og teknisk kompetanse til anslag av arealbehov.

Gruppen vurderte mulighetene for en tilsvarende struktur og organisering av kiropraktorutdanning
ved Det medisinske fakultet ved UiO som ved Syddansk universitet i Odense. Forslaget innebar en
samkjøring med medisinstudiet, men med innslag av fagspesiiikke emner, tilsvarende sam-
kjøringen med ernæringsstudiet og odontologistudiet. Ved å bygge eksisterende kompetanse og
infrastruktur innen basalmedisin ble det antatt at etablering av denne delen av studiet kreve klart



mindre ressurser sammenlignet med å bygge opp en egen utdanning fra grunnen av. Det er denne

gruppens vurderinger som gir grunnlag for grovt å skissere ressursbehovet i dette notatet.

Opptak

Medisinstudiet har et opptak på 210 studenter årlig, hvor 1o5 studenter starter hhv. høstsemesteret

og vårsemesteret. På odontologistudiet er det et opptak på 65 studenter årlig, med start høst-

semesteret. I tillegg er det et opptak på 35 ernæringsstudenter i året med start vårsemesteret. Dette

innebærer et opptak på 140 studenter i vårsemesteret og 170 studenter i høstsemesteret. Det vil

derfor være mulig med et opptak av 20 til 3o kiropraktorstudenter i vårsemesteret, og i det

følgende forutsettes det derfor et årlig opptak på 20 studenter med start i vårsemesteret.

Medisin-, ernærings- og odontologistudenter følger samme undervisning de første 3 1/2

semestrene, men noe undervisning i disse semestrene foregår separat i de tre programmene. Dette

vil også gjelde for kiropraktorstudentene. Den største utfordringen ved å øke opptaket i disse felles-

semestrene er disseksjon. Både arealer og personalressurser er allerede i dag svært knappe, og det

er derfor behov for nærmere utredninger om hvilke muligheter det er for utvidelse og hva dette vil
kreve av ressurser.

Studieplanen

Figuren nedenfor angir en tentativ studieplan i fugleperspektiv:
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^
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Felles utdanning Medisin/Kiropraktikk

Særegne kiropraktorfag

Prosjektdelen i Kiropraktor utdanningens Master del
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Det forutsettes at det etableres en kiropraktorutdanning etter modell av Det Syddanske universitet
i Odense. På samme måte som odontologi og ernæring forutsettes at kiropraktorstudentene følger
medisinstudiet (studieordningen Oslo 96 ) i store trekk de første 4. semestre og at kiropraktor-
studentene følger 7. semester i medisinstudiet i sitt 5 . semester . Vedlegg i antyder en ramme-
timeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen.

En oversikt over de kiropraktorspesifikke fag som bør inngå i løpet av bachelordelen av
kiropraktorstudiet finnes i vedlegg 2. I vedlegget er timetall/undervisningsform og semester-

progresjonen løst angitt . På flere områder vil det være overlapping med medisinstudiet , og det blir

viktig å identifisere berøringspunktene mellom disse for å sikre størst mulig grad av samkjøring og

holde seg innenfor de rammene som gjelder mht totalt antall timer organisert undervisning.
Medisinstudiet må av samme grunner gjennomgås i detalj, slik at elementer som ikke har relevans
for kiropraktorutdanningen utgår for kiropraktorstudentene forutsatt at dette ikke går utover de
samlede læringsmål som gjøres gjeldende. Med felles kjernepensum /forelesninger vil det
eksempelvis være mulig å vinkle deler av PBL-oppgavene i kiropraktisk retning med kiropraktor-

studentene i egne grupper. Når det gjelder 4. semester ( Bevegelsesapparatet) og 7 semester
(Nevrologi) i medisinstudiet vil det være naturlig at PBL -undervisningen for kiropraktorstudentene

representerer en fordypning i retning av biomekanikk og bevegelsesapparatets nevrologi. Om disse
tilpasningene skal gjenspeiles i differensierte eksamensoppgaver for hhv. medisiner- og
kiropraktorstudenter må en eventuelt ta stilling til. I løpet av kiropraktorstudiet er det viktig at
studenten allerede fra oppstarten av studiet tilegner seg gode manuelle ferdigheter så vel sensorisk
som motorisk ("psychomotor skills" ). Det bør derfor tas høyde for at dette ivaretas gjennom
regelmessig instruksjon/veiledet øvingstid i grupper på ukentlig basis 2-4 timer per uke gjennom

hele bachelordelen av studiet . Det synes vanskelig å unngå at denne praktiske delen av studiet
nødvendigvis vil medføre at en må gå utover de rammer og den struktur som er gjeldende for
akademisk undervisning i medisinstudiet mht. timetall per uke.

Masterdelen består i hovedsak av klinisk undervisning og praksis. Denne foreslås lagt dels til
spesialisthelsetjenesten hvor leger , kiropraktorer og fysioterapeuter arbeider i team, og dels i en
egen undervisningsklinikk underlagt Det medisinske fakultetet med paralleller til odontologi-
studiet . Kombinasjonen av klinisk undervisning og tverrfaglighet i så vel primær- som spesialist-
helsetjeneste sikrer høy kvalitet og relevans på det kliniske området , og representerer en
videreutvikling av de modeller for klinisk undervisning en i dag finner ved kiropraktorstudiene i
henholdsvis England og Danmark . Vedlegg 3 og 4 gir henholdsvis en tentativ rammetimeplan for
masterdelen av kiropraktorutdanningen og skisse til organisering av klinisk undervisning.

Undervisningen av kiropraktorstudentene vil være som de øvrige undervisnings- og læringsformer:

• Forelesninger

• Seminarer
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• Demonstrasjoner, øvelser og kurs i biokjemi, molekylærbiologi, genetikk, cytologi, histologi,
fysiologi, statistikk, biologi, samfunnsmedisin, metode, patologi, fysiologi, mikrobiologi,
anatomi, immunologi, ernæring, ferdighetstrening

• Problembasert læring

• Utplassering i praksis

• Klinisk smågruppeundervisning

• Klinikker

• Avdelingstjeneste

I første halvdel av studiet er PBL (problembasert læring) en sentral læringsform. Studentene

arbeider i grupper på 7-8 som møtes med en lærer ca 2 ganger pr uke. Omfanget av denne

arbeidsformen avtar i løpet av studiet for å gi plass til klinisk smågruppeundervisning.

Ressursbehov

Departementet spør hva etablering av kiropraktorutdanning vil koste i kortsiktige investeringer og
langsiktig drift. Det er en utfordring på kort varsel, ikke bare å antyde hva kostnadene vil beløpe
seg til, men også å antyde hva departementets og universitetets resultatbaserte finansieringsmodell
vil gi av inntekter. Vi antar at på lang sikt vil kiropraktorstudiet bli underlagt de samme krav for
finansiering som andre studieprogram og faglig virksomhet.

Vi forutsetter i alt videre arbeid med etablering av kiropraktorutdanning ved UiO at både bachelor-
og masterdelen av utdanningen legges i finansieringskategori A. Etablering av en forskningsbasert
kiropraktorutdanning med delte stillinger mellom forskning og undervisning vil medføre økt
forskningsaktivitet og kompetansebygging innen relevante områder fra basalmedisin til klinikk på
muskelskjelettområdet. Det blir naturlig å se dette i lys av Sosial- og helsedirektoratets anbefaling
om å opprette en nasjonal enhet for forskning og fagutvikling innen muskelskjelettlidelser der
kiropraktikk gis særlig prioritet. Men siden dette er et helt nytt studium i Norge, forutsettes det at
det må etableres overgangsordninger på io til 15 år for at faget vil være fullt ut konkurransedyktig
med andre mer etablerte fag på forskningsområdet. Erfaringer fra Danmark viser at de i løpet av io
til 15 år har klart å bygge opp et internasjonalt ledende forskningsmiljø.

Personalressurser

All undervisning på universitetet skal være forskningsbasert. De vitenskapelige ansatte skal dele
arbeidstiden sin mellom universitetets to kjerneoppgaver, undervisning og forskning. Det
medisinske fakultet benytter følgende stillingstyper:

• Professor i hovedstilling

• Professor II

• Førsteamanuensis

• Kliniske stipendiater (stipendiater med ansettelsestid 4-6 år)
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• Universitetsstipendiater (stipendiater med ansettelsestid 3-4 år)

• Universitetslektorer (primært brukt til praksis)

Basalfag: I bachelor-delen av studiet vil det, hvis man i hovedsak skal følge gjeldende studieplan i
medisin de første 3 1/2 semestrene, være behov for flere lærerkrefter i de fag som blir undervist i
disse semestrene, nemlig anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæring, patologi, mikrobiologi og
immunologi. I tillegg trengs kiropraktorspesifikke stillinger, men hovedtyngden av nye stillinger ,^^1

imidlertid være de innen de medisinske fagene.

Klinikk/praksis: I spesialisthelsetjenesten (universitetssykehus) vil studentene ha undervisning
ved de fleste avdelinger. Dette vil kreve en økning i antall stillinger. Som ved undervisning av
medisinstudenter i universitetssykehusene, vil universitetsstillingene som regel være i viten-
skapelig bistilling kombinert med en sykehusstilling. I primærhelsetjenesten bør det etableres
lektorater/deltidsstillinger for kiropraktorer tilsvarende praksisundervisning for medisinstudenter

i primærhelsetjenesten.

Ved nytilsettinger skal det knyttes "professorpakker". Det vil si at til hvert vitenskapelig årsverk
knyttes det teknisk/administrativ støtte, rekrutteringsstillinger, driftsmidler og infrastruktur.

Det må forusettes at de institusjoner i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som blir
benyttet i den kliniske undervisning får kompensert for de utgifter universitetsfunksjonen for økt
antall studenter innebærer. Dette tilsvarer det såkalte funksjonstilskudd som blir tildelt
universitetsklinikkene for å ha medisinstudenter i avdelingene.

Uten en detaljert studieplan er det utfordrende å si noe om årsverksbehovet for å dekke under-

visningen. Vi har derfor tatt utgangspunkt i bachelor- og masterprogrammet i ernæring. Dette

studieprogrammet har fellestrekk med kiropraktikk ved at det er integrert i medisinstudiet de

første 31/2 semestrene, men har fagspesifikkundervisning i tillegg, samt at det er 5-årig og har egen

praksisutplassering. Det har i tillegg hatt et eget undervisningsregnskap for et opptak på 20

studenter årlig.

Ernæringsstudiet hadde i 2011 et undervisningsregnskap som viste at det ble undervist 11 300

timer. I dette tallet er ikke undervisningen i fellessemestrene foretatt av andre avdelinger på

medisin eller odontologi inkludert. Selv om utdanningsforløpet forutsetter en sterk integrering

med studieprogrammet i medisin, bør undervisningstallet dobles til 23 00o timer. Dette har

bakgrunn i at det forventes et høyere antall undervisningstimer i kiropraktikk enn medisin og

ernæring.

Siden de , vitenskapelige ansatte skal dele arbeidstiden sin mellom undervisning og forskning, er det

behov for personalressurser tilsvarende 46 ooo timer. Da et vitenskapelig årsverk utgjør 1 695

timer i året, og med en 50/50 fordeling mellom forskning og undervisning, utgjør undervisnings-

tiden i overkant av 27 vitenskapelige årsverk. Med en gjennomsnittlig årslønn på 1,2 mill kroner

(sosiale utgifter inkludert), vil dette utgjøre vel 32 mill kroner årlig.
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Som nevnt ovenfor bør det knyttes et påslag på 5o prosent per årsverk . Dette påslaget vil dekke en
viss drift for alle nytilsettinger samt enkelte "professorpakker". Disse er helt nødvendige , spesielt
ved rekruttering internasjonalt . Med 50 prosent påslag blir kostnadene årlig 48,6 mill kroner.

Det bør i tillegg avsettes øremerkede rekrutteringsstillinger i en periode for å bygge opp et sterkt
forskningsmiljø rundt muskel- og skjelettsykdommer.

Påslaget på de vitenskapelige stillingene vil ikke dekke behovet for teknisk - administrative
stillinger , primært studiekonsulenter og teknikere . Studiekonsulentene har oppgaver knyttet til
opptak , undervisningsplanlegging, eksamensgjennomføring , studentveiledning og andre studie-
relaterte oppgaver . Teknikere vil primært dekke den nødvendige støtte for å gjennomføre kurs i
laboratoriefagene . Vi antar at det disse oppgavene vil kreve 7 til 8 teknisk - administrative årsverk.

Arealer

Undervisningen i basalfag (bachelordelen) vil primært foregå i universitetets egne lokaler, mens
klinikk og praksis skal foregå delvis i spesialisthelsetjenesten og delvis i primærhelsetjenesten.
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Fellesarenaer
I bachelordelens fellesundervisning ser det ut til at et opptak på ytterligere 20 studenter vil kunne
tilpasses eksisterende kurssaler og studentlaboratorier uten å øke arealer . Det må imidlertid foretas
enkelte utvidelser og oppgraderinger av disseksjonssalen og enkelte endringer i disseksjons-
undervisningen . Det er imidlertid knyttet noen utfordringer til økt arealbehov i forhold til
nyansettelser som er nødvendig i studiets første del.

Spesialisthelsetjenesten: Det er mest naturlig å legge den kliniske undervisningen til en institusjon
som allerede har undervisnings - og forskningskompetanse , det vil si ett av universitetssykehusene i
Osloregionen , primært til relevante avdelinger på universitetssykehus med tilbud i fag som vil være
viktig i kiropraktorundervisningen , slik som ortopedi, nevrologi , fysikalsk medisin , radiologi og
revmatologi.

Fagspesifikke arealer
Gjennom hele studiet (bachelor og masterdelen) vil kiropraktorstudentene ha behov for tilpasset
rom/sal til ferdighetstrening , med dertil egnet utstyr i form av behandlingsbenker og eventuelt et
røntgenoppsett for trening i radiografi . Arealbehovet for ferdighetssenterets vil anslagsvis være 150
kvm. Det er en fordel at et slikt ferdighetssenter lokaliseres nær der studentene oppholder seg for å
unngå reising i størst mulig grad , men avgjørende for lokalisering vil være muligheten for å skaffe
egnede lokaler.

Førstelinjetjenesten : Det vil bli behov for å opprette en klinikk i Oslo der kiropraktorstudentene
kan lære å jobbe i primærhelsetjenesten . Størrelsen på klinikken bør være ca . 6oo kvm og ligge i
tilknytning til eksisterende medisinske behandlingstilbud og med tilgang til billeddiagnostisk
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utstyr. Som et eksempel vil en egen avdeling ved Oslo Kommunale Legevakt kunne tjene et slikt
formål. Vi vil understreke at disponering av arealer i universitetssykehusene ikke har vært
diskutert med sykehusene.
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Det er ikke mulig å anslå hvilke kostnader arealbehovet vil innebære. For å gi det, må det innhentes
byggteknisk kompetanse for å foreta beregninger. Det må likevel forventes at også etter at
investeringer i et Ferdighetssenter og egen klinikk for kiropraktorstudenter er foretatt, må disse få
en øremerket finansiering utenfor den resultatbaserte finansieringsmodellen i et langsiktig
perspektiv, på linje med klinikk for odontologer.

Annen infrastruktur
Annen infrastruktur som er nødvendig er å utstyre et ferdighetssenter med behandlingsbenker og
røntgen/MR for trening i radiografi. Videre er det nødvendig å utstyre en kiropraktorklinikk. Disse
kostnadene er ikke kjente, og det vil være nødvendig med kartlegging av behovet.

Oppsummering

Som redegjørelsen ovenfor viser, har det ikke vært mulig å lage verken et investerings- eller
driftsbudsjett med den nødvendige kvalitet innenfor den tidsrammen vi har hatt til rådighet.

Tidligere arbeid med en eventuell kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet viser at det er
mulig å etablere studiet delvis integrert i medisinstudiet med et årlig opptak på 20 til 30 studenter.

Ui0 foreslår at det avsettes midler i 2012/2013 for en grundig utredning før beslutning tas. En slik
utredning vil for Ui0 og Det medisinske fakultet koste omkring 2 mill kroner.

Med hilsen

171171^~,4
1 Petter Ottersen

rektor
Jvt ('kvVwY ►i -.i! ' tx/v

`Gunn-Elin Aa. Bjør eboe

universitetsdirektør

Vedlegg:

1. Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av utdanningen.

2. Forslag til fag som bør inn i bachelordelen av utdanningen.

3. Tentativt forslag til rammetimeplan for masterdelen av utdanningen.
4. Skisse til organisering av klinisk undervisning/undervisningsklinikk.
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Vedlegg 1 

1 

Vedlegg 1: 

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 
 

1. semester 

 

Felles medisin og kiropraktikk 

 

Oppbygging, innhold 

1. semester består av 4 emneområder: 

Examen philosophicum  

Human biologi 

Individ og kommunikasjon 

Samfunns- og metodefag 

I tillegg kommer førstehjelpskurs. 

 

Følgende fag inngår: 

anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, medisinsk statistikk, medisinske 

atferdsfag, allmennmedisin, forebyggende medisin (epidemiologi), medisinsk 

historie, medisinsk etikk 

 

Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger 
Seminarer  

Demonstrasjoner, øvelser og kurs i statistikk, biologi, samfunnsmedisin og metode,  

Problembasert læring (17 uker) 

Utplassering hos allmennpraktiker: 4 ganger  4 timer. 

 

Eksamen 
1 skriftlig eksamensdag (6 timer) 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 

 

Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

2. semester 

 

Felles for medisin og kiropraktikk 

 

Oppbygging, innhold 

2. semester omfatter: 

Cellebiologi 

Allmennmedisin 
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Det aller meste av tiden brukes til studium av cellebiologi. I dette inngår bidrag fra en 

rekke fagfelt: kjemi, anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, klinisk biokjemi og 

fysiologi, patologi. En samlet mulighet for fordypning i dette fagfeltet ansees som viktig, 

både med tanke på at studentene trenger et grunnlag for å følge med i den rivende 

utviklingen, og fordi solide cellebiologiske kunnskaper er en viktig byggestein i mange 

fag. Bare ved tilstrekkelig dyptgående innsikt i fagfeltet vil fremtidens leger kunne 

vurdere den medisinske relevans av ny kunnskap innen cellebiologi. 

 

Allmennmedisin består i kontakt med pasient med kronisk sykdom (2 studenter pr. 

pasient), og oppfølgingsseminarer for større grupper. 

 

Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger  

Kurs i biokjemi, molekylærbiologi, genetikk, cytologi, histologi og fysiologi (som regel 1 
kursdag pr. student pr. uke) 

Problembasert læring (19 uker) 

Praksis: Studentene oppsøker kliniske situasjoner i grupper på 2 studenter for samtale med 
pasient. Erfaringene tas opp i seminarer i større grupper. 

 

Eksamen 
Skriftlig eksamen (6 timer) 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 

 

Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

3.semester 

 

Felles for medisin og kiropraktikk 

 

Oppbygging, innhold 

Semesteret består av 5 blokker: 

Signalveier: 3 uker  

Blod (I)/immunologi/mikrobiologi: 5 uker 

Sirkulasjon: 5 uker 

Respirasjon: 4 uker 

Nyrer/urinveier/syre/base: 2 uker 

 

Følgende fag inngår: 

Anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, immunologi, patologi, farmakologi, 

klinisk biokjemi og fysiologi, mikrobiologi. Klinisk medisin. 
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Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger  
Demonstrasjoner og kurs i anatomi, patologi, fysiologi, mikrobiologi og immunologi 

Problembasert læring (14 uker), 

Klinisk smågruppeundervisning med innføring i undersøkelsesteknikk 

 

Eksamen 
Skriftlig eksamen, 5 timer. 

Muntlig/praktisk eksamen der hver student trekkes ut til eksamen i ett av inntil 7 

emner/fag 
 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 

 
 

Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

4. semester 

 

Felles for medisin og kiropraktikk 

 

Oppbygging, innhold 

4. semester består av to emneområder: 

Fordøyelse og ernæring (I) 

Bevegelsesapparatet 

 

Fordøyelse og ernæring studeres de første 7 ukene, med en avsluttende 

evaluering. 

Bevegelsesapparatet studeres de neste 11 ukene og avsluttes med en uke til 

evaluering. 

 

Følgende fag inngår: 

Anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, medisinske atferdsfag, farmakologi, 

patologi, klinisk biokjemi og fysiologi, allmennmedisin, forebyggende 

medisin, indremedisin, kirurgi, radiologi, fysikalsk medisin 

 

Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger 

Klinikker 

Kurs: anatomi (mikroskopi, disseksjon), biokjemi/ernæring, fysiologi, 
ferdighetstrening 

(undersøkelse fordøyelsesorganer, bevegelsesapparatet). 

Problembasert læring (13 uker) 
Klinisk smågruppeundervisning 
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Avdelingstjeneste 

  

Eksamen 
Skriftlig eksamen (4 timer) etter fordøyelsesblokken. 
Etter bevegelsesapparatblokken trekkes halvparten av studentene ut til en 

muntlig/praktisk prøve, ca. 20 studenter eksamineres i normalanatomisk undersøkelse, 

mens de øvrige har klinisk eksamen med pasient. 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 

 

Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

 

5.semester 

 

Felles for medisin og kiropraktikk 

5.semester for kiropraktorstudentene er sammenfallende med 7.semester for 

medisinstudentene. 

 

Oppbygging, innhold 

7. semester består av 3 undervisningsblokker: 

Nevrobiologi 

Øye/Øre-nese-hals 

Nevrologi 

 

Følgende fag inngår:  

Anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, patologi, medisinsk 

genetikk, allmennmedisin, nevrologi, øyesykdommer, øre-nese-

halssykdommer. 

 

Lærings- og undervisningsformer 
Forelesninger 
Klinikker 

Kurs 

Problembasert læring (10 uker) 
Klinisk smågruppeundervisning 

Avdelingstjeneste 

 

Eksamen 
Skriftlig eksamen (5 timer) 
Muntlig, klinisk eksamen i øyesykdommer eller øre-nese-halssykdommer etter 

loddtrekning. 

 

Fagspesifikk undervisning (se vedlegg 2) 
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Behov for tilleggsressurser 

Det vil være behov for å øke alle kurs med én gruppe, samt opprette 3 nye pbl-grupper.  

Videre vil behov for ressurser til den fagspesifikke undervisning og praksis. 

Det vil også påløpe ekstrakostnader i forbindelse med eksamen og sensur, samt 

driftsutgifter i forbindelse med økning i antall laboratoriekurs. 

 

 

6.semester 

Det antas ingen samkjøring med medisinstudentene. Timeantall er beregnet tilsvarene 6. 

semester for medisinstudentene.  Dette utgjør ca 2000 undervisningstimer (inkludert 

forberedelsesfaktorer).  Se vedlegg 2 om  
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Vedlegg 2:  

Forslag til fag som bør inn i bachelorprogrammet med antydet progresjon og 

semesterplassering 

 

 

Fysikk for Klinisk Biomekanikk 

 

Målsetting: 

Å lære studenten å tenke i naturvitenskapelige baner, og å gå gjennom fysiske temaene og 

prinsippene av spesiell interesse og viktighet for de påfølgende teoretiske og kliniske 

biomekanikk kursene. 

 

Innhold:  

Klassisk mekanikk(kinematikk, dynamikk, statikk, arbeid, energi, impuls) elastisitet, 

radioaktivitet og strålespredning gjennom materie. 

 

1. semester, 45 timer 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Forelesning, seminar 

 

Klinisk Turnus A - Utplassering 

 

Måsetting: 

Å gi studenten en innføring i en praktiserende kiropraktors arbeidsdag, inklusiv 

pasientkontakt og typiske arbeidssituasjoner.  

 

Innhold: 

Pasientkontakt 

Kiropraktorens arbeidsområde 

 

1. semester. 3 dager 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Klinisk trening med en praktiserende kiropraktor. 

 

Kiropraktisk Historie 

 

Målsetting: 

Å gi studenten en grunnleggende forståelse av opphavet og utviklingen av kiropraktikk, 

inklusiv den kiropraktiske idehistorie siden begynnelsen av det 20. århundre. Det legges 

spesiell vekt på å gi studenten forståelse av overgangen fra erfaringsbasert klinisk praksis til 

dagens evidens baserte vitenskapelige tenkning. 

 

Innhold: 

Manuell behandling fra Antikken til 1850 

Fremveksten av osteopati 

Frenveksten av kiropraktikk 

Forskjellige perioder i kiropraktikkens utvikling frem til i dag. 
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2. semester. 10 timer 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Forelesning. 

 

Palpasjon, Psykomotor Trening og Ikke Verbal Kommunikasjon 

 

Målsetting: 

Basert på kunnskap i anatomi skal studenten utvikle en forståelse for vurdering av 

leddbevegelse, muskelstyrke og funksjon, hud konsistens og være i stand til å identifisere 

ledd, skjelettstruktur og muskler ved palpasjon av levende mennesker. 

Studenten må trene psykomotor ferdigheter for å oppnå hurtighet og presisjon i samband med 

kiropraktiske justeringsteknikker. 

Studenten skal lære seg kommunikasjonsferdigheter ved å undersøke andre og ved selv å bli 

undersøkt, være oppmerksom på egne og andres ikke verbale kommunikasjon og reflektere 

over egen erfaring i undersøkelsessituasjonen.  

 

Innhold: 

Holdningsobservasjon/analyse 

Undersøkelse av muskelskjelettsystemet med vekt på funksjon og anatomi 

Statisk og bevegelsespalpasjon av muskelskjelettsystemet med spesiell vekt på columna 

Øve på psykomotor ferdigheter 

Beskrive ikke verbal kommunikasjon 

 

2 og 3 semester. 20 timer i hvert semester 

 

Lærings og undervisningsmetoder: 

Øvelser, Gruppearbeid 

 

Teoretisk Biomekanikk 

 

Målsetting: 

Med bakgrunn i fysikk skal studenten tilegne seg en grundig teoretisk kunnskap om den 

normale funksjon i muskelskjelettsystemet, delvis som del av de enkelte komponentene, 

delvis som del av integrerte systemer. Studenten skal erverve en viss evne til kritisk å 

evaluere den tilegnede teoretiske kunnskap gjennom praktiske øvelser/trening. 

 

Innhold: 

Ben biomekanikk 

Leddbrusk bimekanikk 

Tendon og ligament biomekanikk 

Perifer nerve biomekanikk 

Skjelettmuskler biomekanikk. 

Følgende områder er dekket som integrerte system: 

Kne, hofte, ankel, fot, lunbalcolumna, torakalcolumna, cervikalcolumna, skulder, albue, 

håndledd, hand.  

2 og 3 semester. 64 timer. 

 

Lærings og undervisningsmetoder: 

Forelesning, seminar laboratorieøvelse.  
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Klinisk Biomekanikk 1 

 

Målsetting: 

Repetere og videreutvikle psykomotor ferdigheter. Utvikle studentens ferdigheter vedrørende 

undersøkelse, diagnose og behandling av mekaniske dysfunksjoner i torakalcolumna. Å ta 

hensyn til komplikasjoner og kontraindikasjoner på manuell behandling i torakalcolumna.  

 

Innhold: 

Praktisere psykomotor ferdigheter 

Statisk og dynamisk palpasjon av torakalcolumna 

Aktiv og passiv bevegelse i torakalcolumna 

Ortopedisk og nevrologisk undersøkelse av torakalcolumna 

Kiropraktiske justeringsteknikker for torakalcolumna 

Bløtvevsteknikker for torakalcolumna 

Torakale syndromer 

 

4. semester. 60 timer 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Forelesning (primært kasusorienterte) Teknikklaboratorium. 

 

Klinisk Biomekanikk II 

 

Målsetting: 

Repetere og vedlikeholde psykomotor ferdigheter. Utvikle studentens ferdigheter i 

undersøkelsesteknikk, diagnostikk, og behandling av mekaniske dysfunksjoner i lumbal og 

pelvis området.  Tilføre studenten kunnskaper om komplikasjoner og kontraindikasjoner på 

manuell behandling i lumbal og pelvis området.  

 

Innhold: 

Praktisere psykomotor ferdigheter 

Statisk og dynamisk palpasjon av lumbal og pelvis området 

Aktiv og passiv bevegelse i lumbal og pelvis området 

Ortopedisk og nevrologisk undersøkelse av lumbal og pelvis området 

Kiropraktiske justeringsteknikker for lumbal og pelvis området. 

Bløtvevsteknikker for lumbal og pelvis området 

Syndromer i lumbal og pelvis området. 

 

5. semester. 60 timer 

 

Lærings og undervisningsformer: 

Forelesning (primært kasusorientert) Teknikklaboratorium 

 

 

 

Klinisk Biomekanikk III 

 

Målsetting: 

Oppfriske og videreutvikle psykomotor ferdigheter 
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Utvikle studentens ferdigheter i undersøkelsesteknikk, diagnostikk og behandling av 

mekaniske dysfunksjoner i cervikalregionen. Tilføre studenten kunnskap om komplikasjoner 

og kontraindikasjoner til manuell behandling av cervikalcolumna. 

 

Innhold: 

Praktisere psykomotor ferdigheter 

Statisk og dynamisk palpasjon av cervikalregionen 

Aktiv og passiv bevegelse i cervikalregionen 

Ortopedisk og nevrologisk undersøkelse av cervikalregionen 

Kiropraktiske justeringsteknikker for cervikalregionen 

Bløtvevsteknikker for cervikalregionen 

Spesifikke syndromer i cervikalregionen 

 

6. semester. 60 timer 

 

Lære og undervisningsformer: 

Forelesning (primært kasusorientert) Teknikklaboratorium. 

 

Klinisk Turnus B - Utplassering 

 

Målsetting: 

Å introdusere studenten til klinisk tenkning, basert på tverrfaglig applikasjon av de ferdigheter 

og kunnskap studenten har tilegnet seg i anatomi, biomekanikk og fysiologi. 

 

Innhold: 

I den kliniske delen skal studenten introduseres til følgende; 

Ta opp en anamnese 

Objektiv undersøkelse 

Para-klinisk undersøkelse 

Den totale vektlegging av det ovennevnte. 

 

6.semester. 5 dager 

 

Lærings og undervisningsform: 

Klinisk trening med en praktiserende kiropraktor. 
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Tentativt forslag til rammetimeplan for masterdelen 
 

ECCE kravene 

Minimumskravene som stilles for at kiropraktorutdanningen skal godkjennes av det 

internasjonale akkrediteringsorganet for kiropraktorutdanning CCE 
 

Forslag til rammetimeplan for Masterprogram i Kiropraktikk 

 
Det er pr. dato tre utdanningsinstitusjoner som benytter seg av Bachelor og Masterprogram i sin 

kiropraktorutdanning.  

 
Det er to som går direkte til en klinisk Mastergrad, uten veien om en Bachelor. De andre gir en 

BSc honours, to(2) Bachelors, eller en profesjonell tittel som f.eks Doctor of Chiropractic (DC)( 

USA). Disse forskjellene er hovedsakelig betinget av forskjeller i tradisjon og utdanningssystem.  

 
Flere institusjoner, hovedsakelig universitetsbaserte, overveier eller er i ferd med å tilpasse sin 

utdanning til Bachelor/Master modellen 

 
Av de som benytter seg av BSc/Master systemet er det kun Syddansk Universitet som kombinerer 

medisin og kiropraktorutdanning i Bachelordelen. Etter som Universitetet i Oslo planlegger en 

kombinasjonsmodell ad modem Syddansk Universitet og etter å ha lest gjennom 
Masterprogrammene til alle tre institusjonene synes det mest naturlig og benytte 

Masterprogrammet fra Syddansk Universitet som grunnlagsmodell med noen tillegg/forandringer. 

 

Det betinger at det legges inn noen tilleggsfag for kiropraktorstudentene i Bachelordelen, så som 
Kiropraktisk historie, , Palpasjon, Psyko-motor trening, Teoretisk og Klinisk Biomekanikk med 

introduksjon av forskjellige behandlingsteknikker. 

 

Målsetting 

Masterprogrammet har en varighet på to år hvor målsettingen er å formidle til studenten en 

vitenskapelig basert evne til å løse/tolke kliniske problem (diagnose og differensialdiagnose) og 

de nødvendige ferdigheter for å forebygge og behandle sykdommer i muskelskjelettsystemet. 
Dette er nødvendig for å kunne fortsette inn i og gjennomføre den påfølgende turnustjenesten, 

som er en forutsetning for å bli autorisert som kiropraktor i Norge. 

 
Etter å ha fullført Masterprogrammet bør studenten være i stand til: 

 skrive en adekvat pasienthistorie (Anamnese) 

 utføre en adekvat fysikalsk undersøkelse 

 utføre og tolke relevante diagnostiske billedundersøkelser 

 anbefale og tolke relevante laboratorietester 

 integrere data og funn i en adekvat diagnose 

 henvise pasienter til andre, indikerte behandlinger/undersøkelser 

 gi råd og hjelp vedrørende profylakse 

 foreslå rehabilitering og andre komplementære behandlinger for muskelskjelett systemet 

 føre adekvate journaler 

 kritisk å evaluere forskningsresultater 

 samarbeide og kooperere med helsepersonell innenfor og utenfor sykehusene 
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Instruksjonen er en kombinasjon av problembasert læring (PBL), gruppearbeid, forelesninger, 

seminar, foredrag, laboratoriearbeid, pasientbehandling, enten under direkte tilsyn eller rettledet i 
tillegg til bruk av studierom/laboratorier med tilhørende fasiliteter. 

 

Evaluering er basert på eksaminering; dette kan være ekstern eller intern bedømming, muntlig 

og/eller skriftlig.  

 

OVERSIKT 

 

7. Semester 

 

Klinisk Turnus/Utplassering (M)A.. 3 uker. 6 Studiepoeng Godkjent/ikke godkjent/fremmøte 
minst 80% 

Aktiv deltagelse i daglig virksomhet i en medisinsk og en kirurgisk avdeling på sykehus under 

tilsyn av en, eller to leger ansatt på respektive avdelinger. Studenten må fullføre minst 5 journaler 

som skal godkjennes av veileder. 
 

Introduksjon til Klinisk Masteroppgave/Prosjektoppgave. 12 timer 

 
Generell Diagnostikk (M)A. 6 timer i uken. 144 timer over 2 semester. Til sammen 25,5 

Studiepoeng. Eksamen. 

 

Innhold Antall uker 

Dermatologi 2 

Nevrologi/nevrokirurgi 3 

Psykiatri 3 

Geriatri 1 

Urologi 1 

Bløtvevskirurgi 1 

Ortopedi 3 

Allmennmedisin 3 

Revmatologi 2 

Endokrinologi 2 

Luftveissykdommer 1 

Kardiologi 1 

 

Lærings- og undervisningsformer: 

Problem basert læring, gruppearbeid, forelesninger, selvstudier 
 

Radiografi: 4 timer i uken. 50 timer. Studiepoeng inkludert i Generell Diagnostikk A. Eksamen. 

Inkluderer røntgenfysikk, stråling, strålevern, MR. CT. Eksponering og fremkalling, projeksjons 
og eksaminasjonsteknikk. Etc. 

Instruksjon: Forelesninger og praktisk trening. 

 

Klinisk Biomekanikk (M)A. 4 timer i uka. 60 timer. 6 studiepoeng. Eksamen 
Studenten skal få innsikt i kunnskap og evne til å behandle biomekaniske dysfunksjoner ved å 

bruke relevante behandlingsteknikker. 

 
Innhold:  

Ferdighetstrening 
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Statisk og dynamisk palpasjon 

Kiropraktiske behandlingsteknikker 
Mobiliserende traksjons teknikker med spesialbenk (Cox) 

Skive relaterte syndromer. 

 

Lærings- og undervisningsformer: PBL, klinikk, gruppearbeid, teknikk lab 
 

8 Semester 

 
Klinisk Turnus/Utplassering (M)B. 3 uker. Fortsettelse av Klinisk Turnus A. 6 studiepoeng 

 

Klinisk Masteroppgave/Prosjektoppgave. Semester 7 tom. 10 
Målsetting: 

 Gjøre studenten i stand til å utføre og gjennomføre et forskningsprosjekt innen 

hans/hennes fagområde.  

 Utvikle evnen til å administrere tid og arbeidsinnsats i et større individuelt oppdrag.  

 Videreutvikle kunnskap om forskningsmetodologi i tillegg til å utvikle evnen til kritisk 

vurdering av tilgjengelig litteratur. 

 Øke evnen til å kommunisere metoder, resultater og konklusjoner på en klar måte i 

skriftlig form. 
 

Innhold: 

Sammen med sin veileder må studenten finne passende kliniske tema og foreslå metoder for å 
illustrere disse. Videre må studenten identifisere og lokalisere relevant litteratur for så å foreta en 

kritisk gjennomgang og tolke litteraturen. 

 
Studenten må samle de nødvendige data, dra en vitenskapelig konklusjon basert på disse og 

kommunisere dette på en klar og konsis måte, i skrevet form, på samme måte som er vanlig ved 

vitenskapelige publikasjoner. 

 
Lærings- og undervisningsformer:  

Veiledet, selvstendig prosjektarbeid. Avhengig av tema kan prosjektet utføres som 

litteraturgjennomgang, eller som et mindre, praktisk forskningsprosjekt. Et sammendrag av tema 
og fremdriftsplan med relevant litteratur må godkjennes senest ved utgangen av 8. semester . 

 

Generell Diagnostikk (M)A. Fortsettelse fra 7. semester 
 

Radiologi/Røntgendiagnostikk av muskelskjelett systemet. 2 timer i uken. 96 timer. 

Eksamen og studiepoeng i 10. semester. 

 
Innhold: 

 Kongenital, metabolsk og vaskulær ben sykdom. 

 Osteokondritt 

 Kronisk anemi 

 Leukemi 

 Degenerativ, inflammatorisk og metabolsk artropati. 

 Infeksiøs artritt. 

 Primære maligne ben tumorer. 

 Osteomyelitt 

 Benigne ben tumorer. 
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 Tumor lignende tilstander 

 Frakturer 

 Thorakale og abdominale organiske sykdommer. 

 Andre organiske sykdommer 

 Ultralydundersøkelse 

 

Lærings- og undervisningsformer: 
Forelesninger, gruppearbeid, praktisk trening. 

 

 
Klinisk Biomekanikk (M)B. 4 timer i uken. 60 timer. 6 studiepoeng. Eksamen 

Rehabiliteringsteori. 

 

Innhold: 

 Generell idrettsfysiologi og anatomi. 

 Styrke, fleksibilitet og koordinasjonstrening 

 Utholdenhetstrening 

 Bevegelsesøvelser 

 Stabilitetsøvelses konsept 

 McKenzie konsept 

 

 

 
Lærings- og undervisningsformer: 

Kombinasjon av forelesninger, klinikk, gruppearbeid, diskusjoner og øvelser hvor studentene 

presenterer muntlige og skriftlige oppgaver. 
 

9.Semester 

 

Klinisk Turnus/Utplassering (M)C. Tre dager i uken, Ryggklinikk og undervisningspraksiser, 
50/50. 12 Studiepoeng 

 

Målet er å lære studenten til og ha en flerfaset tilnærming til behandling. Turnusen gir studenten 
mulighet til å teste og få vurdert de ferdigheter han må besitte etter avsluttet utdanning. 

Studenten skal være i stand til å: 

 

 ta opp en omfattende pasienthistorie (anamnese)  

 utføre en fullstendig objektive undersøkelse 

 foreslå og tolke relevante diagnostiske billedundersøkelser 

 integrere informasjon og funn i en komplett diagnose 

 henvise pasienter til annen behandling/undersøkelse når det er indikert 

 informere om forebygging av sykdom 

 lede rehabilitering gjennom øvelser og andre metoder 

 utføre manuell og annen tilleggsbehandling på muskelskjelettsystemet 

 nedtegne og lagre fullstendige helseopplysninger på pasientene 

 evaluere forskningsresultat kritisk 

 samarbeide med andre helsearbeidere både innenfor og utenfor sykehussektoren. 

 En essensiell måte å tilegne seg disse ferdighetene på er gjennom og oppmuntre 

studenten til å presentere resymé/ kasuistikk både muntlig og skriftlig. 
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Lærings- og undervisningsformer: 
Assistert og uavhengig pasientbehandling i en tverrfaglig klinikk og i privat praksis. 

 

Klinisk Masteroppgave/Prosjektoppgave. Semester 7 tom. 10 

 
Generell Diagnostikk. (M)B. 6 timer i uken. 6.75 studiepoeng. 144 timer, 9-10 semester. 

Eksamen 

 

Innhold Antall uker 

Nevrokirurgi 3 

Gynekologi 1 

Onkologi 2 

Psykiatri 3 

Geriatri 1 

Pediatri 3 

Bløtvevskirurgi 1 

Ortopedi 3 

Allmennmedisin 1 

Revmatologi 3 

Gastroenterologi 1 

Infeksjonsmedisin 2 

 

 

Type undervisning: PBL, gruppearbeid, forelesninger, selv studium. 
 

Radiologi/Røntgendiagnostikk: 4 timer i uken. Semester 8 tom.10 

 
Klinisk Biomekanikk (M)C.  4timer i uken. 60 timer. 9 studiepoeng. Eksamen 

 

Innhold: 

 Vanlige tilstander så som artikulere dysfunksjoner i skulder, albue, hand, fingre, hofte, 

kne, ankel og fot. 

 Observasjon, palpasjon, bevegelsespalpasjon, muskel styrke og ortopediske og 

nevrologiske tester av områdene nevnt ovenfor. 

 Relevante manuelle teknikker for behandling av sykdommer i disse områdene. 

 Justeringsteknikker, mobilisering, bløtvevsteknikker og øvelsesprogram. 

 

Lærings- og undervisningsformer: PBL, gruppearbeid, laboratorieklasser(ferdighetstrening). 
 

10. Semester 

 
Klinisk Turnus/Utplassering (M)C: 3 dager i uken. Fortsettelse fra 9 semester. Eksamen godkjent 

ved 80% fremmøte og oppnådd pasientmengde/miks.12 Studiepoeng 

 
Lærings- og undervisningsformer: Assistert og selvstendig pasient behandling i en tverrfaglig 

klinikk og i privat praksis. 50/50 

 

Klinisk Masteroppgave/Prosjektoppgave. Fra 7 tom.10 semester. 15 studiepoeng ved godkjenning 
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Generell Diagnostikk. (M)B. 6 timer i uken. Fortsettelse fra 9.semester 8,4 Studiepoeng. 

Eksamen. 
Radiologi/Røntgendiagnostikk.  2 timer i uken. Fortsettelse fra 8. og 9.semester. 7,35 

studiepoeng. Eksamen 

 

Klinisk Biomekanikk. 
 

Praksisrelaterte arbeidsgrupper. 
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Vedlegg 4:  

Skisse til organisering av klinisk undervisning/undervisningsklinikk ved fremtidig 

kiropraktorutdanning ved Medisinsk Fakultet UiO 

 

Ved Jakob Lothe og Øistein Holm Haagensen 

 

Vi anbefaler at den kliniske undervisningen for kiropraktorstudentene foregår dels i 

primærhelsetjenesten i en egen studentklinikk, og dels i 

spesialisthelsetjenesten/universitetssykehusene. Vårt forslag representerer dermed en 

kombinasjon av de modeller for klinisk undervisning en i dag finner ved kiropraktorstudiene i 

England (AECC) og Danmark (SDU).  

ECCE krever at hver student minimum har utredet 40 pasienter og utført 400 

pasientbehandlinger under veiledning i løpet av siste del av studiet. 

 

Vi vil her skissere forslag til organisering av den kliniske undervisningen i både første- og 

andrelinjetjenesten. Diskusjonen under tar utgangspunkt i studentkull på 20 studenter. 

 

Forslag til organisering av studentklinikk: 

 

Vi anbefaler at det i tilknytning til studiet opprettes en studentklinikk direkte underlagt 

fakultetet etter modell fra Odontologisk Fakultet hvor pasienter kan bli undersøkt og 

behandlet av kiropraktorstudenter til reduserte egenandeler. En slik studentklinikk vil gi 

studentene en læringsarena som ligger tett opp mot den hverdag de senere vil møte i privat 

praksis.  

 

De høye ordinære egenandelene for kiropraktorhjelp vil bidra til at en studentklinikk med 

sterkt reduserte egenandeler sannsynligvis blir et populært tilbud blant brukerne. 

Vi har fått opplyst at behandling av odontologistudenter under veiledning er 

refusjonsberettiget og antar det samme vil være tilfelle for kiropraktorer.  Egenandelene ved 

de odontologiske undervisningsklinikkene er redusert til halvparten av ordinær pris. 

 

Inntekstgrunnlag: 

Hvis vi legger de samme betingelser til grunn for en kiropraktisk studentklinikk vil ECCE’s 

minstekrav (40/400) gi en inntekt på nærmere 100.000 kr per student i praksisperioden. 

 40 utredninger gir hver 100 kr refusjon og 250 kr egenandel = 14.000 

 400 behandlinger gir hver 50 kr refusjon og 150 kr egenandel = 80.000 

Erfaringen fra AECC i England som har en slik klinikk er at de fleste studentene lett oppfyller 

minstekravet og ofte går utover dette med 50 %, noen mindre og noen mer. 

 

Dimensjonering: 

Når det gjelder dimensjonering av klinikk foreslår vi derfor at en tar utgangspunkt i et 

gjennomsnittlig antall utredninger/behandlinger på 60/600 per student. Dette skaper et totalt 

inntektsgrunnlag på nærmere 3 millioner kroner per år forutsatt trygderefusjon og halvert 

egenandel relativt til markedspris. 

 

Hvis vi forutsetter at hver utredning inkl veiledning tar 2.5 timer og hver behandling 

tilsvarende 45 minutter må klinikken ha kapasitet for: 

 20 studenter x 60 utredninger, totalt 1200 utredninger a 2,5 timer = 3.000 timer 

 20 studenter x 600 behandlinger, totalt 12000 beh a 0,75 timer, = 9.000 timer 
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Totalt 12.000 timer effektiv pasientkontakt på studentene, hvis vi regner et årsverk 1.500 

timer gir dette 8 hele årsverk totalt fordelt på 20 studenter som må finne plass innefor 

klinikkens arealer og åpningstider. 

 

Vi anbefaler videre at det dimensjoneres og tilrettelegges for at veiledere kan disponere/leie 

behandlingsrom for å følge egne pasienter i forskningsøyemed og for å vedlikeholde og 

videreutvikle sine kliniske ferdigheter. Vi anslår behovet for dette til anslagsvis 1-2 årsverk.  

 

Vi ender derfor på ca 8 årsverk med utredning/behandling utført av studenter. 

I tillegg bør klinikken ha kapasitet slik at staben har rom for egen praksis i begrenset omfang. 

 

Bemanning/organisasjon: 

Ratio student/veileder bør være maksimalt 5:1 som gir ca 2 hele årsverk for veiledning. 

Disse årsverkene kan med fordel deles opp da vi tror det er lettere å finne godt kvalifiserte 

søkere til deltidsstillinger da mange samtidig ønsker å delvis opprettholde egen privat praksis 

utenfor klinikken (jvnfr odontologi).  Flere veiledere vil også sikre at studentene blir 

eksponert for større faglig bredde. Når det gjelder oppbygging av pedagogisk kompetanse 

hos veiledere finnes det kanskje eksisterende ordninger/opplegg innen medisin og 

odontologi? I Odense benevnes veiledere uten undervisningskompetanse (doktorgrad) som 

kliniske lektor.  

 

Klinikken må ha en administrasjon bestående av klinikkdirektør (ansvarlig kiropraktor), en 

klinikkleder/administrasjonssekretær med ansvar for drift, økonomi og IT og en 

sjefsresepsjonist.  

Totalt 3 hele årsverk 

 

Forskning: 

En bør vurdere nærmere i hvilken grad studentklinikken også skal fungere som en 

forskningsklinikk med de konsekvenser dette vil ha for stillingsbeskrivelsene. Da blir det vel 

naturlig at klinikkdirektørfunksjonen er klinisk professorat og at veilederstillingene i stor 

grad blir såkalte kombinerte akademiske stillinger hvor stipendiater pålegges klinikktjeneste 

og undervisningsplikt. 

 

Organisering av klinikktjenesten: 

Det behøves rom for behandling og utredning som nevnt ovenfor. Antall rom 

nødvendig/tilgjengelig areal kan praktisk takt halveres med god utnyttelse innenfor utvidete 

åpningstider.   

Rent logistisk kan dette løses ved at kullet deles inn i 4 grupper a 5 studenter og at en gruppe 

alltid har vakt på klinikken etter et rulleringsskjema. Det bør tilstrebes at klinikktjenesten blir 

mest mulig kontinuerlig med tanke på oppfølging av behandlingsforløpene. 

Vi tenker oss at klinikken f.eks er åpen fra 8-18 eller 7-19 alle virkedager året rundt og at 

studenter rullerer mellom tidlig- og senvakt. En slik ordning vil også gjøre klinikken mer 

tilgjengelig og attraktiv for pasientene. Det kan da være hensiktsmessig å bruke en periode 

midt på dagen (12-14) til faglige fellessamlinger på klinikken for studentene. 

Minimum en student skal alltid være tilgjengelig på vakt til å ta i mot akutte pasienter samme 

dag. 

En inndeling i 4 grupper gjør at 2 av gruppene kan rullere på undervisningsklinikken mens de 

andre 2 gruppene har klinisk undervisning i spesialisthelsetjenesten.  
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Klinikkens utforming: 

Klinikken bør ligge sentralt og være lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjonsmidler. 

Enten som en del av selve klinikken, eller i direkte tilknytning til denne, bør det være et 

grupperom med kapasitet til hele kullet (20 personer), arbeidsplasser for studenter til 

etterarbeid med journal, litteratursøk, lesing av billeddiagnostikk mv.  

Administrasjon og veiledere bør må ha egne kontorer samt arealer til venterom og resepsjon, 

toaletter, pause/spiserom, garderobe/dusj mv. 

Klinikken bør også være tilrettelagt og tilstrekkelig rommelig slik at studenter i første del av 

studiet kan observere studentene som har klinikktjeneste. 

Radiografi er fortsatt en obligatorisk del av studiet og studentene må ha tilgang til å utføre 

røntgenundersøkelser.  Nærmere spesifisert i ECCE-standard. 

Ultralydsdiagnostikk blir mer og mer utbredt og hører hjemme i en undervisningsklinikk på 

bevegelsesapparatet. 

Det bør også finnes utstyr for enklere nevrofysiologiske og muskelfysiologiske undersøkelser 

(EMG osv). Dette må sees i sammenheng med hva som er tilgjengelig i de deler av 

undervisningen som legges til spesialisthelsetjenesten. 

 

Arealbehov: 

Et svært grovt anslag mht arealbehov fra vår side er minimum 450 kvm fordelt på 6 

undersøkelses/behandlingsrom a 20 kvm (totalt 120 kvm), kontorer til administrasjon og 

vitenskapelig personale/veiledere (100 kvm), 4-5 arbeidsplasser for studenter (30 kvm), 

grupperom (50-60 kvm), venterom/resepsjon (40-50 kvm)beh/konsultasjons, 

pause/spiserom/kjøkken (30 kvm) og gangsoner/toaletter/garderobe/dusj mv. 

 

Utstyrsbehov: 

Vanlig kontorutstyr, arbeidsstasjoner i nettverk med journalssystem. 

Behandlingsrom utstyres med behandlingsbenker for kiropraktorer. Utstyrsnivå og pris 

varierer fra kr 40-150.000. Hvis imidlertid avansert utstyr er tilgjengelig på enkelte rom kan 

andre rom være enklere utstyrt. En kan også forvente betydelige rabatter ved innkjøp av utstyr 

til en undervisningsklinikk. Videre tilkommer enkelt klinisk utstyr/apparatur for 

blodtrykksmåling og kliniske nevrologiske undersøkelser. Den kliniske utrustningen av 

behandlingsrommene vil sannsynligvis ligge på en gjennomsnittspris rundt 70-80.000 kr per 

rom. 

 

Oslo Kommunale Legevakt: 

Vi lanserer her ideen om samlokalisering og samarbeid med legevakten. Vi mener 

dette kan representere en nærmest optimal løsning som både er ressursbesparende og 

brukervennlig. 

En samlokalisering vil kunne redusere kravene til infrastruktur da en sannsynligvis 

kan dele på noen fellesfunksjoner som grupperom mv. Legevakten har også 

røntgenavdeling som både kan brukes i radiografiundervisning og utredningsøyemed. 

Det er også klare fordeler med å ha mulighet for medisinsk behandling vegg i vegg 

med kiropraktorklinikken. I undervisningsøyemed vil det være nyttig for 

kiropraktorstudentene med noe hospitering som vil gi verdifull innsikt i vurdering av 

akutte skadesituasjoner. 

Legevakten vil på sin side få et utvidet behandlingstilbud for pasienter som henvender 

seg dit med akutte smertetilstander i bevegelsesapparatet. En samlokalisering vil 

sannsynligvis bidra til å sikre god pasienttilgang til kiropraktorklinikken både 

gjennom akutthenvisninger fra legevakten og kjent lokalisering. 
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Forslag til organisering av klinisk undervisning i spesialisthelsetjenesten 

 

Vi anbefaler at det i tillegg til studentklinikken opprettes et klinisk undervisningstilbud for 

kiropraktorpasientene innenfor spesialisthelsetjenesten/universitetssykehusene hvor 

kiropraktorstudentene kan delta i tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med 

muskelskjelettlidelser etter modell fra kiropraktorutdanningen ved Syd-Dansk Universitet. 

Naturlige lokalisering vil være eksisterende sykehusavdelinger/poliklinikker som ivaretar 

aktuelle pasientgrupper innenfor spesialitetene fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, 

ortopedi og radiologi. Vi anser det som gunstig at studentene blir eksponert for faglig bredde 

og tverrfaglighet, slik at de får en grundig forståelse av de forskjellige medisinske 

spesialiteters rolle og erfaring med å samhandle med disse i utredning og pasientbehandling. 

I tillegg vil avdelingens medisinske og annet personell bli eksponert for kiropraktorers 

tilnærming på fellesarenaer som tverrfaglige møter/kasuistikkgjennomganger, litteraturmøter 

og annen undervisning. 

Studentene forutsettes å delta aktivt i avdelingens/avdelingenes funksjoner og vi antar at 

refusjonstakster vil kunne utløses når en student deltar i eksempelvis poliklinisk utredning så 

lenge en veileder står ansvarlig.  

Etablering av et slikt miljø vil dels kreve at avdelingen blir kompensert med kombinerte 

akademiske stillinger og kliniske stipendiater hvor også kiropraktorer inngår. 

Det bør opprettes en heltids akademisk stilling for en kiropraktor med undervisningsplikt og 

ansvar for koordinering av den kliniske undervisningen innenfor avdelingen.  

En slik avdeling vil sannsynligvis bli et nasjonalt tyngdepunkt for klinisk kiropraktisk 

forskning.  

 

Pasientflyt: 

Studentklinikken er primært rettet mot å ta i mot pasienter som oppsøker kiropraktor direkte 

slik som det er vanlig for kiropraktorklinikker.  

Klinikken vil også ta imot pasienter henvist fra fastleger, akutte pasienter fra legevakten og 

pasienter henvist til oppfølgende behandling ved kiropraktor etter tverrfaglig vurdering i 

spesialisthelsetjenesten. 

Studentene ved klinikken kan henvise til samarbeidende/samlokalisert medisinsk poliklinikk 

(Legevakten) for øyeblikkelig hjelp eller til andrelinjetjenesten. Gjennom undervisningen som 

legges til andrelinjetjenesten har de godt kjennskap til denne og kan henvise til tverrfaglig 

vurdering der ved behov. Ideelt sett bør da henvisende student få anledning til å følge det 

videre utredningsforløpet av pasienten videre inn i spesialisthelsetjenesten. 

Vi tror dette totalt blir en svært god løsning som gir studentene både den nødvendige erfaring 

fra førstelinjetjenesten samt godt innblikk og forståelse av både tverrfaglig utredning og 

relevante spesialiteter i andrelinjetjenesten. 

 

 

 

Eksterne samarbeidspartnere/klinikker: 

Studentene kan også henvise til fysioterapi og i den forbindelse kan det være aktuelt å inngå 

et samarbeide med enkelte klinikker/institutter. 

Studentene bør videre eksponeres gjennom hospitering på klinikker og/eller gjesteforelesere 

som innehar spesialkompetanse på relevante områder. 

 Helsestasjon/barn og ungdom (NOVA) 

 Idrettsskader (NIH/NIMI m.fl) 

 Smertebehandling 
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 Revmatologi 

 Arbeidshelse/arbeidsmiljø (NAV/STAMI) 

 Psykiatri 

 osv 

 

 

Oppsummering: 

Arealbehov anslås grovt til minimum 450 kvm 

Med 20 studenter vil klinikken gi 1200 førstegangskonsultasjoner og 12.000 behandlinger 

årlig. Dette gir en inntekt på nærmere 3 mill kr pr år. 

Klinikken bemannes med 3 vitenskapelige stillinger besatt av kiropraktorer, en ansvarlig 

kiropraktor (klinikkdirektør/klinisk professorat) og 4-5 kiropraktorer fordelt på 2 årsverk. 

Det tilkommer et årsverk i administrasjonen og et årsverk for en sjefsresepsjonist. Det 

forutsettes da at studentene bidrar til daglig drift av klinikken gjennom bl.a resepsjonstjeneste. 

I tillegg til vanlig kontorutrustning og arbeidsstasjoner i nettverk tilkommer 

behandlingsbenker/utstyr med en stipulert kostnad på totalt kr 450.000 for 6 rom. 

Vi anbefaler samlokalisering med Legevakten. 

En evt røntgenavdeling kommer i tillegg til dette. 

Den(de) avdeling(er) innenfor spesialisthelsetjenesten/universitetssykehusene som inngår i 

den kliniske undervisningen i kiropraktorstudiet bør styrkes kombinerte akademiske 

stillinger/kliniske stipendiater hvorav en heltidsstilling for kiropraktor med undervisningsplikt 

og koordineringsansvar. 

  

 

 



Fakultetsnotat - Orienteringssak 

Til: Det medisinske fakultetsstyre 

Med.fak.sak: 2012/3359 

Saksbehandler: Prodekan for forskning Hilde Nebb 

Oslo, 12.april 2012  

 
Status forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet   
Prodekan for forskning Hilde Nebb 
 
Fakultetsledelsen ønsker å orientere Fakultetsstyret om dekanatets arbeid og videre planer 
med forskerutdanningen, der målet er en styrket forskerutdanning. Under følger en kort 
orientering om noen av de forandringene, som er gjort og vil gjøres i tiden fremover, som 
innebærer betydelige forenklinger for både kandidat og veileder. Det er også gjort noen grep 
for at det skal bli et tettere samarbeid mellom fakultetet, institutter og fagmiljøer. 

1)  Ved hvert av de tre instituttene har det blitt opprettet en professor/førsteamanuensis-
stilling (100% stilling), der vedkommende i stedet for å undervise skal være 
forskerutdanningskoordinator (FU-koordinator) (dvs 50% av stillingen). Stillingene blir 
finansiert ved innsparinger og effektivisering i fakultetssekretariatet.  

FU-koordinatorene vil være fakultetsledelsens kontaktpersoner på hvert institutt, både for 
PhD-kandidater og forskerlinjestudenter. FU-koordinatorene sitter også som medlemmer av 
forskerutdanningsrådet (FU-rådet) ved fakultetet, som blir ledet av forskningsdekanen. 
Hensikten med opprettelsen av FU-koordinatorer ved instituttene er: 

• å styrke samarbeidet mellom fagmiljøene (PhD-kandidater/forskerlinje 
studenter og veiledere) og fakultetsledelsen.   

• å bidra til å utvikle den faglige og strategiske fokuseringen av 
forskerutdanningen i et tett samspill mellom fagmiljøene og fakultetsledelsen. 

  

2)  FU-rådets sammensetning er forskningsdekan (leder), FU-koordinatorene, administrativ 
leder av PhD-utdanningen, administrativ leder av forskerlinjen, ansvarlig for kurs og 1 PhD 
kandidat (leder av MedDocs).  

FU-rådet skal arbeide for å utvikle og kvalitetssikre fakultetets forskerutdanning i henhold til 
gjeldende lover og regler for medisinsk forskning. FU-rådet er et rådgivende organ og møtes 
en gang i måneden. Rådet skal være bindeleddet mellom dekanatet, 
fakultetsadministrasjonen, instituttene, veiledere, PhD-kandidatene og forskerlinje-
studentene i saker som omhandler forskerutdanning.  

 

aasefr
Text Box
Sak 23/12



3)  Alle overordnede administrative oppgaver knyttet til denne aktiviteten blir ivaretatt av et 
forskningsadministrativt team for forskerutdanning på fakultetet. I løpet av 2012 går vi 
gjennom alle de administrative rutinene ved forskerutdanningen med tanke på forenkling og 
raskere saksbehandling, både når det gjelder opptak, forlengelser, skifte av veiledere etc. Vi 
går også igjennom vår web-side, der alle forandringer som gjøres med tanke på 
gjennomføringen av forskerutdanningen oppdateres kontinuerlig. 

 
Både når det gjelder faglig innhold og administrative rutiner samhandler vi med de andre 
medisinske fakultetene nasjonalt, slik at vi kan bedre utnytte erfaringer og kompetanse på 
tvers av universitetene. 

 
4)  Alle forskerutdanningskursene blir gjennomgått i 2012 i henhold til 
kvalifikasjonsrammeverket (KRV) som beskriver læringsutbyttet det forventes at kandidater 
som har fullført utdanning på PhD- nivå skal ha. Dette omfatter kunnskap, ferdigheter og 
generell kompetanse. KRV skal implementeres i forskerutdanningen i løpet av 2012, og 
medfører forandringer både i vårt introduksjonskurs, midtveismodulen og 
spesialiseringskursene fakultetet tilbyr.  

 
For å imøtekomme kravene i KRV må en del nye elementer legges inn i 
INTRODUKSJONSKURSET. Det medfører at vi i stedet for å tilby et introduksjonskurs på 1 
uke, må det etableres et kurs over 2 uker. Introduksjonskurset man tar i dag, gir 5 
studiepoeng (stp), mens det nye kurset vil gi 10 stp, inklusive den obligatoriske 
midtveisevalueringen (se under). Det nye introduksjonskurset starter våren 2013. 

 
Dagens MIDTVEISMODUL er modifisert fra 2012 og fjernes helt fra 2013. Men det er viktig å 
notere seg at den muntlige presentasjonen midtveis (kalt midtveisevaluering fra nå av) 
beholdes som tidligere. Den skal ha en form hvor kandidaten presenterer kort status for sitt 
prosjekt for en evalueringsansvarlig og sine veiledere i 30 min.  

 
For PhD- kandidatene som er ment å ta ”gammel” midveismodul må tilbys en 
overgangsordning. Overgansgmulighetene er som følger: 

 
i) I 2012 må alle PhD- kandidater følge gammelt opplegg for midveismodul, men 

vi har fjernet de 5 obligatoriske oppmøtene som innebar at hver PhD-kandidat 
skulle dokumentere deltagelse på andre PhD-kandidaters evaluering. Vi 
beholder den skriftlige delen som er beskrevet på vår web-side. Alternativt 
kan man i denne midtveismodulen skrive deler av den generelle delen av PhD-
arbeidet. 

ii) Fra 2013 har PhD- kandidatene som følger ”gammel” midtveismodul to 
muligheter: 
a. Enten gjennomføre punktet som er beskrevet over eller 



b. Gjennomføre den siste uken i det nye introduksjonskurset som kandidaten 
vil få 5 stp for.    

iii)  Fra 2014 gjennomfører alle PhD- kandidater det nye introduksjonskurset på 
10 stp pluss midtveisevaluering. 

Med disse endringene legger dekanatet opp til en revisjon som vil føre til at vi skal bli stolte 
av det samlede innholdet av forskerutdanningen ved fakultetet. Gjennom grepene med FU-
koordinatorene og tettere samarbeid mot fagmiljøer og institutter (og nasjonalt samarbeid), 
skal vi tilby en forskerutdanning som man føler eierskap til. Vi har oppfordret alle ansatte om 
å delta i å utvikle dette innholdet, spille inn til relevante kurs samt å benytte FU-
koordinatorene som sentrale aktører når det gjelder forskerutdanningen ved hvert institutt. 
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Fakultetsnotat 
 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  

Med.fak.sak:  

Saksbehandler: Siri Høgseth 

Oslo, 17.april 2012 

 

Orientering til fakultetsstyret om endring av eksamensform i 6. semester av 

medisinstudiet: Klinisk/muntlig eksamen i indremedisin eller kirurgi for 

hele kullet 
 

Fra Oslo96 ble innført og til juni 2011 besto eksamen i 6. semester av klinisk/muntlig eksamen i 

hudsykdommer/ venerologi, indremedisin og kirurgi. Alle studenter hadde en eksamen, og 1/3 ble 

trukket ut i hvert fag. Denne ordningen utviklet seg til å bli ugunstig for hud/ venerologifaget, og 

fakultetet fikk rapporter om at faget ble nedprioritert av studentene. Fra og med vårsemesteret 2011 

ble det innført en ny stasjonseksamen i dermatologi og venerologi for alle medisinstudenter for å 

styrke dette faget.  

Muntlig/klinisk eksamen i indremedisin eller kirurgi er en mer omfattende eksamen, der 2/3 av kullet 

har blitt trukket ut i enten indremedisin eller kirurgi. Studentene blir prøvd i klinisk undersøkelse og 

kommunikasjon i tillegg til konkret sykdomslære. Det blir lagt vekt på å gi studentene tydelig 

tilbakemelding både på kliniske ferdigheter, atferd overfor pasienten og konkrete kunnskaper. Både 

lærere og studenter har tidligere uttrykt at det er beklagelig at ikke alle studentene får gjennomgå 

denne prøvesituasjonen, særlig siden dette er den eneste mulighet for en helhetlig klinisk eksamen i 

indremedisin eller kirurgi før avsluttende eksamen i 12. semester. 

Dekanatet foreslår å endre eksamensordningen i 6. semester i medisinstudiet fra våren 2012 slik at 

hele kullet både gjennomfører stasjonseksamen i hud/ venerologi, og samtidig kommer opp i 

muntlig/klinisk eksamen enten i kirurgi eller indremedisin. Det har blitt gjort en kartlegging av 

kapasiteten på sykehusene for å kunne gjennomføre dette. Denne kartleggingen har vist at det er 

gjennomførbart. 

 

Til orientering for fakultetsstyret:  

Ny eksamensform i 6. semester i medisinstudiet. 
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Eksamen i 6. semester består av: 

Stasjonseksamen i hudsykdommer/venerologi med 7 stasjoner. Innført fra juni 2011.  

Klinisk eksamen i indremedisin eller kirurgi for hele kullet. Innføres fra juni 2012. 

Dersom stasjonseksamen ikke bestås, består kontinuasjonseksamen i en muntlig/klinisk eksamen i 

hudsykdommer. 

Dersom klinisk/muntlig  eksamen  indremedisin/kirurgi ikke bestås, består kontinuasjonseksamen  i 

muntlig/klinisk eksaminasjon i indremedisin/kirurgi. 

 

 
 
 



Orienteringssnotat  
Til: Det medisinske fakultets styre  
Med.fak.sak:  
Saksbehandler: Frode Vartdal  
Oslo, 17. april 2012 
 
 
 
Forslag til mandat og sammensetning for en arbeidsgruppe som skal 
vurdere behov for endringer i medisinstudiet 
 
Overordnet oppdrag 
Arbeidsgruppen skal lage et forslag til en revisjon av Oslo 96 og til en framdriftsplan for å 
gjennomføre denne revisjonen. 
 
Bakgrunnen for arbeidet:   
Etter innføringen av Oslo 96 i 1996 har det skjedd betydelige forandringer i medisinsk 
kunnskap, medisinsk praksis, liggetid for pasienter i kliniske avdelinger, en betydelig 
omstrukturering og endret pasientsammensetning i universitetssykehusene OUS og Ahus, 
samt nye pasientforløp mellom allmennpraksis, spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten (eksempel: Samhandlingsreformen). Alt dette, samt erfaring fra 16 år 
med den nye studieplanen og innspill fra evalueringsrapporten av Oslo 96 gjør at det har 
oppstått et behov for å revidere studieplanen.  
 
Mål og forutsetninger: 
En revidert plan skal 
 

• føre til bedre undervisning enn nå 
 

• ikke medføre at kostnaden med medisinerutdanningen skal ha en større andel av 
budsjettet enn nå 

 
• studentene skal ikke måtte forflytte seg mer mellom undervisningsstedene enn nå; 

helst mindre 
 

• føre til en bedre arbeidsdeling mellom universitetssykehusene OUS og Ahus 
 

• utnytte samarbeidende institusjoner til undervisning bedre enn nå; eks Legevakten og 
sykehjem 
 

• føre til en bedre utnyttelse og samhandling av lærerkreftene i de tre instituttene  
 

• bedre utnyttelse av e-læring og ferdighetssentre 
  
Praktisk leveranse:   

1. Beskrive problemområder og flaskehalser i dagens studieplan 
 

2. Beskrive tiltak som gjør at man vil oppfylle mål og forutsetningene angitt ovenfor ved 
å vurdere 

aasefr
Text Box
Sak 25



 
• en noe annen bruk av undervisningsformer  

 
• flytting av undervisning mellom semestrene  

 
• flytting av undervisning mellom undervisningsstedene 
 
• innføre nye eller modifisere eksamensformer 
 

3. Foreslå en framdriftsplan for implementeringen av en revidert plan (heretter kalt Oslo 
96 +) 

 
Forslag til sammensetning av arbeidsgruppen  

• Undervisningsdekan medisinstudiet Ingrid Os 
• Professor fra IMB 
• Professor Lars Gullestad, UiO/OUS 
• Professor Arne Bakka, UiO/Ahus 
• Professor fra psykiatri 
• Professor fra allmennmedisin 
• Rådgiver Ingrid Middelthon (sekretær) 
• Seniorrådgiver Mette Groseth-Langballe (økonomi-analyser, etc.) 
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