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5 MED  per april 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 -55 260
30-32 Salgsinntekter -330 -395 -303 92 -892 -831
34 Tilskudd og refusjoner -4 279 -1 381 -6 477 -5 096 -9 261 -7 614
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

13 616 10 357 15 237 4 880 47 631 41 116

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-19 949 -17 216 -16 511 705 -50 264 -50 264

390 Inntekt fra bevilgninger -186 047 -191 369 -175 520 15 849 -543 813 -547 652
3960 Overheadinntekter -24 559 -29 236 -30 850 -1 614 -89 126 -89 319
3971 UiOs egenandel 16 152 18 875 20 073 1 198 60 248 62 283
3 Øvrige inntekter -1 203 -761 -963 -201 -3 298 -3 450
35 Prosjektavslutning oppdrag -96 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -206 696 -211 127 -195 313 15 813 -588 775 -595 730
4 Varer for videresalg 3 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt 3 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 112 409 115 683 111 924 -3 759 319 903 323 558
5051 Overtid 743 869 0 -869 0 NA
511 Variabel lønn 3 936 4 890 6 760 1 870 21 995 21 748
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 47 358 49 759 49 605 -154 142 501 143 957
581 Offentlige refusjoner -5 434 -4 359 -3 698 661 -10 875 -10 875
589 Refusjon frikjøp -1 440 -3 757 -3 466 291 -11 617 -12 104
589 Kostnad frikjøp 101 351 0 -351 85 123
589 Refusjon internt fin frikjøp -1 820 -2 598 -3 235 -637 -9 833 -9 247
589 Kostnad internt fin frikjøp 146 0 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader 1 476 1 224 109 -1 115 338 365
Personalkostnader Totalt 157 476 162 061 157 998 -4 063 452 496 457 526
60 Av - og nedskriving 19 949 17 216 16 511 -705 50 264 50 264
63 Kostnader vedr. lokaler 23 562 21 408 22 155 746 66 464 66 464
65 Driftsmateriell og bøker 3 116 5 084 5 736 652 18 971 17 579
66 Reparasjon og vedlikehold 1 087 899 1 582 683 2 911 2 927
67 Kjøp av tjenester 1 016 1 732 1 695 -37 5 861 5 651
68 Kurs, konferanse og trykksaker 3 241 2 011 4 753 2 742 13 487 13 789
6-9 Øvrige driftskostnader 1 030 1 314 -5 854 -7 168 -16 045 -15 798
70/71 Transport/reise 2 832 2 264 5 178 2 914 18 534 13 982
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 641 525 473 -52 1 759 2 251
74 Tilskudd/kontingenter 1 969 130 1 135 1 005 3 404 3 466
88 Prosjektavslutning bidrag 1 067 -1 852 0 1 852 0 -28
Driftskostnader Totalt 59 511 50 731 53 364 2 633 165 608 160 547

Resultat -33 603 -51 087 -36 706 14 381 -23 425 -32 917

Resultat (isolert) 10 294 1 667 16 048 14 381 29 330 22 343

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% 7% 8% 24%
Personalkostnadsgrad 70% 69% 69% 76%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 17% 23% 22% 14%
Husleie kostnadsgrad 9% 9% 9% 10%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Halvor Fahle den 04.jun.2012

Regnskapsresultatet per 1. tertial 2012 for den bevilgningsfinansierte 
virksomheten viser et overskudd på vel 51 mill kroner. Resultatet er 
14,4 mill kroner mer enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak 
periodiseringer. Regnskapet viser at vi har et lite overforbruk på lønn 
og underforbruk på drift i forhold til budsjett.

Prognosen for 31.desember 2012 er et overskudd på vel 33 mill kroner. 
Dette er 10 millioner høyere enn årsbudsjett og skyldes en forskyvning 
i tid for innkjøpene av utstyr til nye Domus Medica.

Den bevilgningsfinansierte virksomheten er i stor grad avhengig av 
ekstern finansiert virksomhet. Prosjektene gir ett nettobidrag til 
basisøkonomien på 18,6 mill kroner. Uten disse pengene ville fakultetet 
vanskelig kunne oppfylle sine pålagte oppgaver innen forskning og 
undervisning.
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Inntekter  Kostnader  Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)



Institutt for medisinske basalfag  per april 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 -204 -278 -74 -833 -831
34 Tilskudd og refusjoner -3 918 -133 -1 392 -1 259 -4 176 -4 614
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

9 172 8 372 11 737 3 364 36 531 30 116

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-911 -1 332 -1 690 -358 -5 800 -5 800

390 Inntekt fra bevilgninger -43 335 -42 965 -64 938 -21 973 -147 757 -147 814
3960 Overheadinntekter -14 150 -15 226 -15 675 -449 -44 500 -44 500
3971 UiOs egenandel 13 064 12 374 12 810 435 37 300 37 300
3 Øvrige inntekter -948 -751 -883 -132 -2 800 -2 800
35 Prosjektavslutning oppdrag 23 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -41 087 -39 864 -60 309 -20 445 -132 035 -138 942
4 Varer for videresalg 3 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 3 NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 29 541 30 334 30 159 -175 85 550 86 469
5051 Overtid 348 448 0 -448 0 NA
511 Variabel lønn 552 416 1 179 763 3 660 3 374
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 12 623 13 153 13 323 171 37 874 38 144
581 Offentlige refusjoner -1 815 -1 623 -1 373 250 -3 900 -3 900
589 Refusjon frikjøp -110 -238 0 238 -253 -1 316
589 Kostnad frikjøp 0 162 0 -162 0 0
589 Refusjon internt fin frikjøp -1 385 -1 308 -2 044 -736 -6 200 -6 200
589 Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader 321 384 4 -380 13 40
Personalkostnader Totalt 40 074 41 730 41 248 -482 116 744 116 613
60 Av - og nedskriving 911 1 332 1 690 358 5 800 5 800
63 Kostnader vedr. lokaler 98 61 0 -61 0 0
65 Driftsmateriell og bøker 2 298 2 860 3 896 1 035 14 160 13 068
66 Reparasjon og vedlikehold 635 288 71 -217 268 135
67 Kjøp av tjenester -247 74 302 228 1 420 2 310
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 634 690 56 1 859 2 175
6-9 Øvrige driftskostnader 280 615 263 -353 860 880
70/71 Transport/reise 777 545 1 139 595 4 435 2 785
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 103 114 31 -83 94 256
74 Tilskudd/kontingenter 69 67 513 447 1 340 1 401
88 Prosjektavslutning bidrag 2 779 -151 0 151 0 NA
Driftskostnader Totalt 7 703 6 439 8 596 2 157 30 235 28 810

Resultat -5 856 -6 200 -24 970 -18 770 439 -8 024

Resultat (isolert) 6 694 8 305 -10 466 -18 770 14 944 6 481

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% 9% 10% 16%
Personalkostnadsgrad 60% 78% 77% 87%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 22% 23% 13%
Husleie kostnadsgrad 18% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Trude Abelsen den 21.mai.2012

Per 1. tertial 2012 viser regnskapsresultatet for IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet kr 6,2 mill. i overskudd. 
Dette er 18,7 mill. lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak at overføring av 23,5 mill. fra fakultetet til 
IMB for utstyr til tilbygget ikke har funnet sted i første tertial som opprinnelig planlagt. En deloverføring 
planlegges i 2. tertial, etter oversendelse av liste over prioriterte utstyrsenheter til dekanatet. Instituttet vil ikke 
kunne foreta samtlige innkjøp til nybygget innen utgangen av 2012. Det legges derfor opp til at IMB mottar 8 
mill. (av totalbevilgning 23,5 mill.) til utstyrsanskaffelser knyttet til tilbygget i 2013.

IMB er i årets søknadsrunde tildelt kr 6,6 mill. for utstyr kl. I. Utstyr i samme kategori finansiert i 2011 er nå 
anskaffet og kostnadene regnskapsført (kr 7 mill.).

Regnskapet viser for øvrig at kjøp i alle utstyrskategorier avvikles noe langsommere enn forutsatt i budsjettet. I 
framtidige budsjetterer vil «teknisk» avvik mellom regnskap og budsjett kunne reduseres ved bruk av bedre 
periodiseringsnøkler.

Det ser på nåværende tidspunkt ut til at IMB vil få et positivt regnskapsresultat på om lag kr. 8 mill. per 
31.12.2012. Prognosen innebærer framtidige forpliktelser på ca. 10 mill. knyttet til øremerkede tildelinger, 
inkludert vitenskapelige utstyrsmidler (3,5 mill.), SFF- og SFF finalisttildelinger (2 mill.), forskningssatsinger (2 
mill.) og startpakker (2,5 mill.). 
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Inntekter  Kostnader  Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)



Institutt for helse og samfunn  per april 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 37 0 -25 -25 -59 0
34 Tilskudd og refusjoner 0 -30 0 30 0 0
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

873 329 433 104 1 900 1 800

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-150 -256 -173 83 -520 -520

390 Inntekt fra bevilgninger -28 445 -26 803 -26 749 54 -80 994 -81 692
3960 Overheadinntekter -4 902 -6 546 -7 141 -595 -21 454 -20 104
3971 UiOs egenandel 1 633 4 166 4 573 407 14 400 15 425
3 Øvrige inntekter -256 0 -80 -80 -498 -650
35 Prosjektavslutning oppdrag -120 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -31 329 -29 141 -29 162 -21 -87 225 -85 741
4 Varer for videresalg NA 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt NA 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 19 437 21 293 20 291 -1 003 60 469 59 743
5051 Overtid 167 157 0 -157 0 NA
511 Variabel lønn -169 710 866 156 4 187 4 226
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 8 014 9 049 8 550 -499 25 970 25 665
581 Offentlige refusjoner -215 -180 -157 23 -470 -470
589 Refusjon frikjøp -839 -2 568 -2 099 469 -6 439 -5 863
589 Kostnad frikjøp 9 189 0 -189 85 123
589 Refusjon internt fin frikjøp -435 -1 291 -1 191 99 -3 633 -3 047
589 Kostnad internt fin frikjøp 146 0 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader 136 202 26 -176 90 90
Personalkostnader Totalt 26 251 27 561 26 285 -1 276 80 259 80 467
60 Av - og nedskriving 150 256 173 -83 520 520
63 Kostnader vedr. lokaler 794 591 520 -71 1 560 1 560
65 Driftsmateriell og bøker 70 75 100 25 300 0
66 Reparasjon og vedlikehold 87 91 35 -56 175 325
67 Kjøp av tjenester 324 459 449 -10 1 609 2 009
68 Kurs, konferanse og trykksaker 462 584 588 4 1 964 1 950
6-9 Øvrige driftskostnader 143 67 -654 -722 -418 10
70/71 Transport/reise 602 353 1 465 1 112 6 821 3 969
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 236 142 132 -11 736 866
74 Tilskudd/kontingenter 80 15 1 -14 202 202
88 Prosjektavslutning bidrag -124 -568 0 568 0 -28
Driftskostnader Totalt 2 823 2 067 2 808 741 13 468 11 381

Resultat -10 064 -10 179 -10 736 -557 -4 167 -4 561

Resultat (isolert) -2 255 489 -68 -557 6 501 6 107

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 3% 9% 12% 35%
Personalkostnadsgrad 79% 91% 86% 93%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 13% 9% 14% 7%
Husleie kostnadsgrad 8% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Lars Roald den 16.mai.2012

Resultatet av basisøkonomien fratrukket effekten av 
prosjektøkonomi, er 1,4 mill dårligere enn budsjett pr. 1. tertial 
2012. Avviket skyldes hovedsakelig periodiseringer og det er 
ikke avdekket andre vesentlige avvik.

Prosjektenes effekt på basis er et overskudd på 0,8 mill. 
Overskuddet skyldes stenging av prosjekt med overskudd. Vi 
forventer tilsvarende kostnader på basis. 

Deler av fastlønn er feilaktig periodisert mot siste del av 2012 og 
det er derfor vi pr 1. tertial har et overforbruk på 1,7 mill.

På grunn av at total drift viser underforbruk, har vi analysert 
driftsbudsjett mot historikk og redusert prognose.

Totalt er overskuddet i basisøkonomien 0,6 mill lavere enn 
budsjett. Bundne midler er ved utgangen av 1. tertial 2012 3,3 
mill
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Inntekter  Kostnader  Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)



Institutt for klinisk medisin  per april 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 -245 -191 0 191 0 0
34 Tilskudd og refusjoner -1 164 -914 -5 085 -4 171 -5 085 -3 000
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

2 313 1 016 3 000 1 984 9 000 9 000

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-1 106 -1 736 -1 293 442 -3 880 -3 880

390 Inntekt fra bevilgninger -69 997 -71 373 -64 617 6 756 -208 315 -211 400
3960 Overheadinntekter -5 292 -7 463 -7 790 -327 -22 409 -23 952
3971 UiOs egenandel 1 455 2 335 2 690 356 8 505 9 515
3 Øvrige inntekter 1 -7 0 7 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -74 034 -78 334 -73 094 5 239 -222 183 -223 716
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 51 264 51 763 49 118 -2 645 138 789 142 530
5051 Overtid 165 226 0 -226 0 NA
511 Variabel lønn 1 490 1 716 1 917 201 5 751 5 751
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 21 157 21 763 21 661 -101 61 296 62 907
581 Offentlige refusjoner -2 410 -2 112 -2 000 112 -6 000 -6 000
589 Refusjon frikjøp -491 -951 -1 367 -416 -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 264 311 23 -288 70 70
Personalkostnader Totalt 71 531 72 716 69 353 -3 363 194 982 200 333
60 Av - og nedskriving 1 106 1 736 1 293 -442 3 880 3 880
63 Kostnader vedr. lokaler 71 18 0 -18 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 882 2 000 1 707 -293 4 411 4 411
66 Reparasjon og vedlikehold 229 568 1 476 908 2 468 2 468
67 Kjøp av tjenester 86 315 383 68 1 148 -352
68 Kurs, konferanse og trykksaker 815 747 2 350 1 602 6 289 6 289
6-9 Øvrige driftskostnader 501 711 731 19 2 093 1 893
70/71 Transport/reise 887 855 1 747 891 4 730 4 680
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 67 33 0 -33 0 200
74 Tilskudd/kontingenter 92 35 604 569 1 813 1 813
88 Prosjektavslutning bidrag -1 588 -1 866 0 1 866 0 NA
Driftskostnader Totalt 3 150 5 152 10 290 5 138 26 830 25 280

Resultat -5 656 -2 368 4 646 7 014 -2 274 -5

Resultat (isolert) 647 -465 6 549 7 014 -372 1 897

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -2% 3% 1% 3%
Personalkostnadsgrad 80% 90% 89% 93%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 10% 11% 7%
Husleie kostnadsgrad 2% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Ida Martinsen den 16.mai.2012

1. Generell kommentar til totalen:

Totalt viser regnskapet et overskudd på 465 000,- Dette er et positivt 
avvik (7 014 mill.) mot budsjettet. Det er flere årsaker til det: 
Periodiseringsnøkkelen for «Inntekter fra KD» gir ujevn fordeling (jfr. 
rapport for februar). Overforbruket på fastlønn er stabilt. To eksterne 
prosjekter som ble avsluttet mot basis tidligere i år er ikke flyttet og 
som nevnt tidligere er midlene øremerket prosjektlederen. 
Hovedårsaken er at underforbruket på driftskostnader inkl. 
investeringer har økt fra forrige måned, derav et større avvik på 
resultatet i tillegg til økte inntekter i april (se punkt 2 a).

2. Kommentar til hovedpostene

a. KD-inntekter: Regnskapsført inntekt er høyere enn budsjettert for 
perioden ( Jfr. forklaring i rapporten for februar). Avviket vil reduseres 
utover året og være ihh til budsjett ved årsavslutning. 
Forskerlinjemidlene er regnskapsført i april. Midlene inngår ikke i 
budsjettet og utgjør 1,8 mill. Dette bidrar til at avviket holdes stabilt i 
april. Reduksjonen forventes redusert ytterligere neste periode.

b. Nettoeffekt prosjektene: Refusjon av indirekte kostnader (OH): 
Negativt avvik på -327`hittil i år. Avviket er stabilt fra forrige måned. 
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Inntekter  Kostnader  Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)



Årsaken er lavere lønnskostnader på prosjekter. Se under. Egenandel: 
Positivt avvik på 356` Årsaken er lavt forbruk på prosjekter og et 
planlagt frikjøp som er budsjettert i april, men gjennomføres i mai. 
Isolert for perioden er budsjettert egenandel høyere enn i mars, men 
regnskapsført egenandel er stabil fra forrige måned.

c. Fastlønn: Instituttet har et negativt avvik på 2,6 mill. Årsaken er 
forlengelser og nye stillinger som følge av behov for økt bemanning. 
1/3 av avviket utgjør stillinger som skal lønnes fra eksternt finansierte 
prosjekter. De største avvikene er på Klinikk for diagnostikk og 
intervensjon, samt Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon. Avviket 
er stabilt fra forrige måned.

d. Total drift: Forbruket av driftskostnader har et positivt avvik på 5,1 
mill. Det inkluderer 1,9 mill. i prosjektavslutninger. Det reelle avviket 
er derfor lavere. Forbruket økte i mars, men er noe redusert i april. Kan 
sees i sammenheng med påsken. Investeringer ligger betydelig under 
budsjett med et positivt avvik på 1,9 mill. Det er sannsynlig at 
forskningsmiljøene venter på fellesinnkjøpet av pc. Investeringer må 
sees i sammenheng med driftskostnader og det forventes en økning i 
forbruk.

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Den 
kunnskapen vi har per mars tilsier at resultatet 31.12.2012 blir som 
budsjettert. 
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Det medisinske fakultet felles  per april 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 -28 185
30-32 Salgsinntekter -39 NA NA NA NA NA
34 Tilskudd og refusjoner 803 -304 0 304 0 0
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

1 259 639 67 -572 200 200

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-17 782 -13 892 -13 355 538 -40 064 -40 064

390 Inntekt fra bevilgninger -44 271 -50 227 -19 217 31 011 -106 747 -106 747
3960 Overheadinntekter -216 -0 -244 -244 -763 -763
3971 UiOs egenandel NA NA NA NA 43 43
3 Øvrige inntekter NA -3 0 3 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -60 246 -63 788 -32 748 31 040 -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 12 166 12 293 12 356 63 35 094 34 816
5051 Overtid 63 38 0 -38 0 NA
511 Variabel lønn 2 064 2 049 2 799 750 8 397 8 397
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 5 564 5 795 6 070 275 17 361 17 241
581 Offentlige refusjoner -993 -445 -168 277 -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 755 326 55 -271 165 165
Personalkostnader Totalt 19 619 20 054 21 112 1 058 60 512 60 113
60 Av - og nedskriving 17 782 13 892 13 355 -538 40 064 40 064
63 Kostnader vedr. lokaler 22 599 20 738 21 635 897 64 904 64 904
65 Driftsmateriell og bøker -133 148 33 -115 100 100
66 Reparasjon og vedlikehold 136 -48 0 48 0 NA
67 Kjøp av tjenester 853 884 562 -322 1 685 1 685
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 962 45 1 125 1 080 3 376 3 376
6-9 Øvrige driftskostnader 106 -80 -6 193 -6 113 -18 580 -18 580
70/71 Transport/reise 565 512 827 316 2 548 2 548
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 236 235 310 74 929 929
74 Tilskudd/kontingenter 1 727 13 17 4 50 50
88 Prosjektavslutning bidrag NA 733 0 -733 0 NA
Driftskostnader Totalt 45 835 37 073 31 670 -5 403 95 076 95 076

Resultat -12 028 -32 340 -5 646 26 695 -17 423 -20 327

Resultat (isolert) 5 208 -6 661 20 034 26 695 8 256 7 858

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 22% 11% 13% 51%
Personalkostnadsgrad 59% 31% 30% 35%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 29% 43% 37% 29%
Husleie kostnadsgrad 10% 27% 33% 36%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Espen Lyng Andersen den 16.mai.2012

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 32,3 
mill kroner, dette er vel 26,7 mill kroner mer enn budsjettert. Det store 
overskuddet skyldes i hovedsak at tildelingen til 
infrastruktur/vitenskapelig utstyr ved Domus Medica ikke er fordelt.

Vi har et avvik på ca 31 mill kroner på inntektene. Avviket skyldes i 
hovedsak to forhold. I 2012 har vi fordelt 2,7 mill kroner mer enn basis 
bevilgningen på grunn av feil i budsjetteringsverktøyet for tildeling til 
instituttene. I tillegg ble en tildeling i forbindelse med reorganiseringen 
ved forskerutdanningen lagt inn dobbelt. Dette vil redusere vår inntekt i 
perioden med ca 0,9 mill kroner.

Merinntekten skapes ved at det er fordelt mindre av de strategiske 
midlene enn planlagt. Dette gjelder aktiviteter som infrastruktur Domus 
Medica, startpakker, likestilling og utsatt aktivitet fra 2011. Vi har også 
mottatt en ekstra tildeling på 1,7 mill kroner som følge av IHR-
prosjektet ved UiO. Midlene vil bli fordelt instituttene.
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Vi har et avvik på ca 1. Mill kroner på lønn. Avviket skyldes i hovedsak 
lavere forbruk av bilagslønn og større offentlige refusjoner enn 
budsjettert. Forbruket av midler satt av til fastlønn er lavere enn 
budsjettet (63 000 kroner).

Vi har et avvik på ca 5,4 mill kroner på drift. Avviket skyldes i 
hovedsak det forhold at vi har prøvd å synligjøre et forventet overskudd 
pr utgangen av 2012. Dette er budsjettert som en reduksjon på 
kostnadssiden. For perioden utgjør dette en reduksjon av kostnadene på 
6,7 mill kroner.

Vi har et mindreforbruk som skyldes i hovedsak periodisering av 
husleiekostnader (0,9 mill kroner) og lavere forbruk enn budsjettert ved 
administrasjonen( 0,3 mill kroner).

9/11



ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)
Månedsrapport for april 2012

5 MED
og underliggende enheter

1/11



5 MED  per april 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 -292 310
30-32 Salgsinntekter -992 -1 802 -1 348 454 -5 372 -6 074
34 Tilskudd og refusjoner -99 175 -101 204 -148 045 -46 840 -357 425 -376 599
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

4 209 877 611 -266 3 832 29 327

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-1 100 -1 616 817 2 432 2 450 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -2 369 0 2 369 0 -2 850
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -16 152 -18 875 -19 771 -896 -58 263 -62 283
3 Øvrige inntekter -86 -221 0 221 0 0
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -113 295 -125 210 -167 737 -42 526 -414 779 -418 480
4 Varer for videresalg 0 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt 0 0 0 0 0 NA
50 Fast lønn 42 824 45 263 44 305 -958 125 862 137 140
5051 Overtid 101 141 0 -141 0 NA
511 Variabel lønn 1 011 431 1 213 782 3 664 4 594
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 17 240 18 475 19 190 715 54 567 59 612
581 Offentlige refusjoner -2 627 -2 683 -651 2 032 -1 702 -1 802
589 Refusjon frikjøp -183 0 0 0 -34 -34
589 Kostnad frikjøp 1 509 4 077 4 078 0 13 430 13 569
589 Refusjon internt fin frikjøp 0 -16 0 16 0 0
589 Kostnad internt fin frikjøp 1 674 2 614 3 047 432 9 268 9 247
5 Øvrige personalkostnader 3 312 4 256 702 -3 554 2 765 4 080
Personalkostnader Totalt 64 861 72 559 71 884 -675 207 821 226 407
60 Av - og nedskriving 1 100 1 616 0 -1 616 0 50
63 Kostnader vedr. lokaler 448 141 0 -141 0 50
65 Driftsmateriell og bøker 7 858 8 993 18 602 9 609 63 932 79 440
66 Reparasjon og vedlikehold 394 412 0 -412 0 0
67 Kjøp av tjenester 2 091 2 807 12 117 9 309 33 976 49 713
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 624 1 972 3 616 1 645 12 515 5 249
6-9 Øvrige driftskostnader 10 -214 4 013 4 227 16 278 -2 255
70/71 Transport/reise 2 452 3 823 5 563 1 740 19 557 23 717
7198 Overheadkostnader 24 559 29 247 30 012 765 86 433 92 671
73 Representasjon/markedsføring 329 275 89 -186 267 667
74 Tilskudd/kontingenter 3 744 1 615 2 673 1 057 3 266 3 323
88 Prosjektavslutning bidrag -971 1 852 0 -1 852 0 28
Driftskostnader Totalt 43 638 52 538 76 685 24 146 236 225 252 654

Resultat -142 962 -292 273 -311 327 -19 054 -262 892 -231 730

Resultat (isolert) -4 797 -113 -19 168 -19 054 29 267 60 580

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 32% 32% 55% 233%
Personalkostnadsgrad 50% 49% 50% 58%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 51% 49% 42%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Halvor Fahle den 04.jun.2012

Fakultetet hadde pr 1. tertial 627 aktive eksternt finansierte prosjekter. 
Totale inntekter på eksterne prosjekter utgjør 125,2 mill, og dette er 37 
% av fakultetets totale inntekter. Det står ved 1. tertial 292 millioner i 
ubrukte midler på disse prosjektene. Alle disse midlene er knyttet til 
planlagt aktivitet, og vi forventer ingen overskudd på disse midlene. De 
27 prosjektene som ble avsluttet i 1.tertial 2012 hadde til sammen et 
overskudd på 1,9 millioner kroner. 

Den store økningen i ubrukte midler på eksterne prosjekter har 
sammenheng med avviklingen av gaveforsterkningsordningen. Blant 
andre Throne Holst Stiftelse, Canica og PG Jebsenstiftelsen har 
fremskyndet sine bidrag til oss og hentet inn gaveforsterkning før 
ordingen opphørte. 

Ved Institutt for helse og samfunn var det budsjettert med 
gaveforsterkning på tildelinger fra Allmennmedisinsk forskningsfond 
og Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter som tidligere. 
Dette fikk de imidlertid avslag på, noe som forklarer en svakere 
økonomi på både prosjekter og basis enn budsjettert.
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Institutt for medisinske basalfag  per april 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 -60 080
30-32 Salgsinntekter 27 0 -59 -59 -59 -787
34 Tilskudd og refusjoner -34 383 -47 327 -40 046 7 282 -127 153 -127 000
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

1 862 280 200 -80 600 26 050

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-449 -705 817 1 522 2 450 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -119 0 119 0 0
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -13 064 -12 374 -13 108 -734 -37 300 -37 300
3 Øvrige inntekter -133 -21 0 21 0 0
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -46 139 -60 267 -52 196 8 071 -161 462 -139 037
4 Varer for videresalg 0 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 0 NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 14 593 12 944 9 954 -2 990 28 098 33 352
5051 Overtid 80 106 0 -106 0 NA
511 Variabel lønn 203 56 102 45 316 753
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 6 030 5 436 4 306 -1 129 12 164 14 568
581 Offentlige refusjoner -1 725 -834 0 834 0 0
589 Refusjon frikjøp 0 0 0 0 -24 -24
589 Kostnad frikjøp 119 85 0 -85 276 1 339
589 Refusjon internt fin frikjøp 0 -16 0 16 0 0
589 Kostnad internt fin frikjøp 1 385 1 324 2 044 720 6 200 6 200
5 Øvrige personalkostnader 420 398 106 -292 141 1 456
Personalkostnader Totalt 21 105 19 498 16 512 -2 986 47 172 57 645
60 Av - og nedskriving 449 705 0 -705 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 369 13 0 -13 0 50
65 Driftsmateriell og bøker 3 154 3 675 8 419 4 744 27 776 36 234
66 Reparasjon og vedlikehold 102 70 0 -70 0 0
67 Kjøp av tjenester 486 458 758 300 2 307 3 411
68 Kurs, konferanse og trykksaker 332 454 2 896 2 442 8 887 1 181
6-9 Øvrige driftskostnader 259 83 2 757 2 674 13 926 -2 910
70/71 Transport/reise 899 927 1 355 428 4 622 5 639
7198 Overheadkostnader 14 161 15 152 15 768 616 44 500 44 639
73 Representasjon/markedsføring 14 87 0 -87 0 0
74 Tilskudd/kontingenter 1 221 79 855 776 1 019 325
88 Prosjektavslutning bidrag -2 802 151 0 -151 0 NA
Driftskostnader Totalt 18 643 21 855 32 808 10 954 103 038 88 568

Resultat -32 426 -78 872 -62 833 16 039 -71 210 -52 903

Resultat (isolert) -6 391 -18 915 -2 876 16 039 -11 252 7 177

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 17% 17% 38% 131%
Personalkostnadsgrad 52% 47% 46% 47%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 53% 54% 53%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 1% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Trude Abelsen den 21.mai.2012

Instituttet har 221 aktive prosjekter per 23.4.2012. Det er hittil i år opprettet 24 nye prosjekter med 
en samlet totalramme på kr. 124,5 mill., herav 93,8 mill. (75 %) fra eksterne bidragsytere. De fleste 
prosjektene har en løpetid på 3-4 år. Nye prosjekter omfatter to fra EU (5,6 mill.), seks fra Den 
norske kreftforeningen (7,9 mill.) og syv fra NFR (68,5 mill). Av NFR-prosjektene utgjør Norbrain 
alene 40 mill. Anskaffelse av i alt ti større utstyrsenheter skal gå over to år. Norbrain har et atypisk 
forløp idet NFR-inntekten via samarbeidspartner NTNU overføres i etterkant av regnskapsføring av 
investeringskostnadene ved UiO. Dette er hovedårsak til at prognosen for eksternt finansiert 
virksomhet viser et lavere regnskapsresultat per 31.12.2012 (kr. 52 mill.) enn opprinnelig 
budsjettert (kr. 71 mill.).

Da året startet hadde IMB vel kr. 59 mill. ubenyttede midler på eksternt finansierte prosjekter. Dette 
er mer enn det dobbelt av tilsvarende ubenyttede midler de siste 5-6 årene. Mye av økningen kan 
tilskrives framskyndede inntekter fra private givere med henblikk på å oppnå gaveforsterkning fra 
NFR før ordningen opphørte. I inneværende langtidsperiode er det lagt opp til at kostnadene av 
forskningsaktiviteten vil være høyere enn tilgangen på nye midler i disse prosjektkategoriene, slik 
at instituttets samlede prosjektresultat reduseres til et mer normalt nivå (ca. kr. 25 mill.) innen 
31.12.2016.
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Institutt for helse og samfunn  per april 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 -48 934
30-32 Salgsinntekter -525 -525 -499 26 -2 943 -2 918
34 Tilskudd og refusjoner -17 575 -24 764 -26 873 -2 109 -68 102 -75 703
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

0 5 0 -5 0 0

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-10 -12 0 12 0 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -2 250 0 2 250 0 -2 850
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -1 633 -4 166 -3 973 193 -12 415 -15 425
3 Øvrige inntekter 256 -200 0 200 0 0
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -19 489 -31 912 -31 345 568 -83 460 -96 896
4 Varer for videresalg NA 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt NA 0 0 0 0 NA
50 Fast lønn 8 897 10 218 10 688 471 31 571 31 097
5051 Overtid 11 10 0 -10 0 NA
511 Variabel lønn 334 33 24 -9 85 232
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 3 571 4 238 4 459 221 13 188 13 022
581 Offentlige refusjoner -20 -553 -145 408 -294 -394
589 Refusjon frikjøp -183 0 0 0 -10 -10
589 Kostnad frikjøp 991 3 042 2 711 -331 8 229 7 305
589 Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
589 Kostnad internt fin frikjøp 289 1 291 1 003 -288 3 068 3 047
5 Øvrige personalkostnader 566 766 190 -576 1 405 1 405
Personalkostnader Totalt 14 456 19 044 18 930 -114 57 241 55 703
60 Av - og nedskriving 10 12 0 -12 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 12 25 0 -25 0 0
65 Driftsmateriell og bøker 42 21 0 -21 0 15
66 Reparasjon og vedlikehold 0 0 0 0 0 0
67 Kjøp av tjenester 147 205 1 338 1 133 5 265 5 969
68 Kurs, konferanse og trykksaker 434 552 601 49 2 963 3 403
6-9 Øvrige driftskostnader 126 -401 707 1 108 707 6
70/71 Transport/reise -94 913 2 731 1 817 10 573 13 226
7198 Overheadkostnader 4 902 6 536 6 333 -204 18 761 20 104
73 Representasjon/markedsføring 59 50 1 -49 2 402
74 Tilskudd/kontingenter 758 282 1 604 1 322 1 604 2 356
88 Prosjektavslutning bidrag 244 568 0 -568 0 28
Driftskostnader Totalt 6 639 8 763 13 314 4 551 39 875 45 510

Resultat -18 622 -53 040 -48 034 5 005 -35 278 -44 617

Resultat (isolert) 1 607 -4 105 900 5 005 13 656 4 317

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 35% 31% 50% 166%
Personalkostnadsgrad 61% 55% 65% 68%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 39% 45% 35% 32%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Lars Roald den 16.mai.2012

Totalt er resultatet i prosjektøkonomien 5,0 mill bedre enn 
budsjett.
Lønnskostnad er 0,5 mill lavere enn budsjett, og dermed en 
lavere aktivitet enn forventet. Frikjøp er 0,6 høyere enn budsjett 
delvis pga. frikjøp som skulle vært ført i 2011. 
Driftskostnadene er 5 mill lavere enn budsjett som også indikerer 
lavere aktivitet.

Vi har for tiden 153 aktive prosjekt. 30 NFR, 7 EU, 20 
gaveprosjekt og 96 med andre finansiører.
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Institutt for klinisk medisin  per april 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 -183 438
30-32 Salgsinntekter -493 -1 277 -790 487 -2 370 -2 370
34 Tilskudd og refusjoner -45 727 -29 113 -76 371 -47 259 -155 587 -167 312
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

2 347 592 411 -181 3 232 3 277

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-641 -898 0 898 0 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -1 455 -2 335 -2 690 -356 -8 505 -9 515
3 Øvrige inntekter -209 0 0 0 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -46 177 -33 031 -79 441 -46 410 -163 230 -175 921
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 19 088 22 102 23 307 1 205 65 181 71 680
5051 Overtid 0 25 0 -25 0 NA
511 Variabel lønn 377 342 0 -342 0 345
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 7 515 8 801 9 979 1 178 27 905 30 711
581 Offentlige refusjoner -882 -1 296 -506 791 -1 407 -1 407
589 Refusjon frikjøp 0 0 0 0 0 0
589 Kostnad frikjøp 398 951 1 367 416 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 454 932 406 -526 1 219 1 219
Personalkostnader Totalt 26 951 31 857 34 553 2 696 97 823 107 473
60 Av - og nedskriving 641 898 0 -898 0 50
63 Kostnader vedr. lokaler 66 103 0 -103 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 4 691 5 296 10 183 4 886 36 156 43 191
66 Reparasjon og vedlikehold 293 342 0 -342 0 0
67 Kjøp av tjenester 1 458 2 145 10 021 7 876 26 404 40 333
68 Kurs, konferanse og trykksaker 855 967 20 -947 60 60
6-9 Øvrige driftskostnader -374 104 548 445 1 645 649
70/71 Transport/reise 1 648 1 981 1 477 -504 4 342 4 832
7198 Overheadkostnader 5 281 7 559 7 668 109 22 409 27 165
73 Representasjon/markedsføring 251 139 88 -51 265 265
74 Tilskudd/kontingenter 1 765 1 254 214 -1 040 643 643
88 Prosjektavslutning bidrag 1 588 1 866 0 -1 866 0 NA
Driftskostnader Totalt 18 162 22 653 30 219 7 566 91 924 117 187

Resultat -92 108 -161 932 -198 080 -36 148 -156 894 -134 699

Resultat (isolert) -1 065 21 479 -14 669 -36 148 26 517 48 739

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 56% 54% 68% 490%
Personalkostnadsgrad 53% 51% 47% 58%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 43% 49% 53% 42%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Ida Martinsen den 16.mai.2012

1. Generell kommentar av totalen: Totalt har Klinmed et overforbruk på 
21,4 mill. hittil i år sammenlignet med budsjettet. Hovedårsaken er et 
stort avvik på inntekter, se punkt 2 a. Som beskrevet under har 
instituttet vesentlige positive avvik på lønns- og driftskostnader. Det 
forventes at forbruket vil øke og inntekter vil tilføres som planlagt.

2. Kommentar hovedpostene

a. Inntekter: Et vesentlig negativt avvik på 47,2 mill. Dette skyldes at 
inntektene er budsjettert i april, men vi venter på de største 
overføringene. Dette gjelder spesielt for inntekter fra NFR, gaver og 
andre statlige virksomheter. Arbeidet med fakturering av inntekter for 
professorater er ikke ferdig. Det er ingen negativ endring i forventet 
inntekt og det forutsettes at avviket vil reduseres.

b. Nettoeffekt: Ikke vesentlige avvik på overhead . Positivt avvik på 
egenandel -356`. Årsaken er lavere forbruk på driftskostnader, en 
forsinkelse i planlagt frikjøp og noe lavere forbruk på lønn.

c. Fastlønn: Positivt avvik på 1,2 mill. Som nevnt i rapporten for mars 
er planlagte tilsettinger stillinger forsinket, avviket er redusert fra mars 
og forventes ytterligere redusert i løpet av året. Det er fremdeles 
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stillinger som nå lønnes fra basis, men som skal overføres til prosjekter.

d. Total drift: Positivt avvik på 7,5 på driftskostnader. Det inkluderer 
1,9 mill. i prosjektavslutninger. Det reelle avviket er derfor høyere. 
Årsaken er at det har vært lavere aktivitet i april og forbruket er 
redusert fra mars. Det kan sees i sammenheng med påsken. Basert på 
historisk aktivitet forventes det større aktivitet frem mot, -og etter 
sommeren.

3. Klinmed har per 30.04.2012 253 eksternt finansierte prosjekter. 67 
«øvrige», 47 NFR, 127 professorater, 12 EU-prosjekter. 12 prosjekter 
er avsluttet i 2012 (5 NFR, 5 professorater, 2 «øvrige»). 18 nye 
prosjekter er opprettet i 2012 (9 «øvrige», 4 NFR og 5 professorater).

4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som kan betegnes som 
«problemprosjekter».
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Det medisinske fakultet felles  per april 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 0 143 143
30-32 Salgsinntekter 0 NA NA NA NA NA
34 Tilskudd og refusjoner -1 489 0 -4 755 -4 755 -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 -1 489 0 -4 755 -4 755 -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 245 0 356 356 1 011 1 011
5051 Overtid 10 0 0 0 0 NA
511 Variabel lønn 97 0 1 088 1 088 3 264 3 264
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 125 0 445 445 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 2 349 2 160 1 889 -271 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 -29 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 3 0 100 100 605 605
6-9 Øvrige driftskostnader -0 0 0 0 0 0
70/71 Transport/reise 0 1 0 -1 20 20
7198 Overheadkostnader 216 0 244 244 763 763
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 193 -732 344 1 076 1 388 1 388

Resultat 193 1 571 -2 379 -3 950 490 490

Resultat (isolert) 1 052 1 428 -2 522 -3 950 347 347

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 16.mai.2012

Fakultetsadministrasjonen har etter årets fire første måneder et 
underskudd på ca 1,4 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert 
resultat for perioden er et overskudd 2,5 mill kroner. Avviket på 4 mill 
kroner skyldes i hovedsak periodiseringen av inntektene på prosjektet 
som håndterer stipendene på forskerlinjen. Fakultetsadministrasjonen 
har i perioden avsluttet et underskuddsprosjekt. Årsaken til 
underskuddet på prosjektet var omdefinering av mva plikt på prosjektet 
godkjenning av utenlandsk medisinske grad. Det var tatt hensyn til 
denne kostnaden i regnskapet.

Vi har et avvik på 4,8 mill kroner på inntekter. Avviket skyldes i 
hovedsak en periodiseringsfeil i budsjettet til forskerlinjen, samt at vi 
hadde budsjettert med inntekter på et prosjekt som er avsluttet.

Vi har et avvik på 0,3 mill kroner på lønn. Avviket skyldes i hovedsak 
at det er fortatt en samlet utbetaling av stipendier på forskerlinjen. 
Utbetalingen er innenfor budsjettet, men har et avvik i periodiseringen. 
Det var også budsjettert med lønnsutgifter på prosjektet godkjenning av 
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utenlandsk medisinske grad. Dette prosjektet er avsluttet derfor ingen 
aktivitet.

Vi har et avvik på 1,1 mill kroner på drift. skyldes i hovedsak at vi i 
perioden har utført en prosjektavslutning som vises som en 
inntektsføring på våre driftskostnader. Uten prosjektavslutning har vi et 
lavere forbruk på ca 0,3 mill kroner. Dette skyldes prosjektet for 
godkjenning av utenlandsk medisinsk grad som er avsluttet.

Vi har per dd 2 prosjekter som er aktive. 
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Ledelsesvurdering 1. tertial 2012 

1. Innledning 
Første tertial i 2012 har vært preget av flere store saker som det er viktig for fakultetet å få på plass. 
Dette gjelder blant annet alle underavtalene knyttet til samarbeidsavtalen mellom Universitetet i Oslo 
(UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS). Fakultetet har også brukt mye ressurser på tilpasninger som 
følge av omorganisering i OUS, hvor det er nødvendig med flytting av studenter og undervisning 
mellom sykehusene i OUS og mellom OUS og Akershus universitetssykehus (Ahus).  

Et annet område som har mye oppmerksomhet er fakultetets masterprogrammer, hvor det arbeides 
med muligheter for større samordning av programmene for å utnytte ressursene bedre, blant annet å 
allokere mer lærerkrefter til masteroppgaven. 

Det er også gjort flere grep for å styrke forskerutdanningen. Alle institutter har nå fått eller vil få en 
egen PhD-koordinator, der de tre PhD-koordinatorene sammen med prodekan for forskning utgjør 
fakultetets PhD-råd. Det arbeides dessuten med å endre og forbedre kursporteføljen for PhD-
kandidater. 

Evaluering av fakultetets internasjonale seksjon og evaluering av Moskvasenteret er i ferd med å 
avsluttes. Begge disse evalueringene vil være viktige bidrag, når fakultetets internasjonale strategi skal 
utarbeides. 

Fakultetet har i perioden vedtatt en generell plan for innfasing av de beste elementer av de tre Senter 
for fremragende forskning (SFF) når Forskningsrådets finansiering opphører, for det første senter 
(CMBN) i 2012 og de to andre senter (CIR og CCB) i 2017.  

Fakultetet er også i full gang med planlegging av fakultetets 200-års jubileum i 2014. Hovedaktivitetene 
vil legges til uke 37 (8. – 12. september) med ansatte - og studentfester, men det planlegges også for et 
interessant faglig program gjennom hele året. En jubileumsbok er også under arbeid. 

2. Vurdering  av status 

a. Svar på konkrete spørsmål knyttet til utdanningsområdet 
 

Tiltak 1: Hva er de viktigste grepene fakultetet har gjennomført for å vurdere programporteføljen, 
spesielt med tanke på internasjonal profil i studieprogrammene 

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 
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pasientsammensetning i universitetssykehusene OUS og Ahus, samt nye pasientforløp mellom 
allmennpraksis, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, for eksempel 
Samhandlingsreformen og Utdanning for velferd. Dette og erfaring fra 16 år med studieplanen gjør at 
det har oppstått et behov for å vurdere eventuell revisjon av studieplanen. Fakultetet har derfor 
nedsatt en arbeidsgruppe for revidering av studieplanen. Gruppen forventes å avgi innstilling i 
november 2012.  

Innenfor masterprogrammet i ernæring prolongeres NOMA-studiet i samarbeid med afrikanske 
lærersteder. 

Tiltak 3: Hva er de viktigste grepene fakultetet har gjennomført for å forbedre læringsmiljøet og 
oppfølgingen av studentene, spesielt med tanke på arbeidet med karriereveiledning  

Fakultetet har tatt mer offensive grep i markedsføring av studiene og laget web-presentasjoner, hvor 
tidligere studenter presenterer hvilke jobbmuligheter de har fått etter fullført studium. Dette vurderes 
som meget relevant og populært tiltak blant studentene som pr i dag er på studiet. 

For bachelor- og masterprogrammet i ernæring arbeides det med en omlegging av sykehusavtalen for 
praksisutplassering, med henblikk på tettere integrering med øvrige studieopplegg, bedre 
ferdighetstrening og større grad av arbeidslivsrelevans. 

Ved Helsam er det gjennomført en studentundersøkelse i 2011 for bachelor- og masterprogrammene. 
Undersøkelsen var særlig rettet mot rekruttering til studieprogrammene, slik at det i større grad kan 
målrettes for det enkelte program. 

Tiltak 4: Hva er de viktigste grepene fakultetet har gjennomført for å oppnå mer varierte 
undervisnings- og læringsformer og økt bruk av digitalt støttede læringsformer 

Fakultetets har i 2012 økt satsingen på e-læring betraktelig. Fakultetets seksjon for medisinsk 
informatikk bestod tidligere av et professorat og en ingeniør, samt midler til utlysning til e-
læringsprosjekter. I 2012 er denne seksjonen økt med en førsteamanuensisstilling med hovedvekt på 
pedagogikk og med ytterligere en ingeniørstilling. Frie midler til utlysning av e-læringsprosjekter er 
doblet 2012 og utgjør 1 mill kroner. 

Fakultetet har etablert nye evalueringsformer på medisinstudiet for å styrke studentenes ferdigheter. 
Eksempler på dette er PC-basert eksamen i 5.semester, hvor fakultetet har gått til anskaffelse av 120 
bærbare pc-er. Det er også gjennomført økt bruk av OSCE-eksamen som i mange fag tester medisinske 
kunnskaper og kliniske ferdigheter bedre enn tradisjonelle eksamensformer  

 

Tiltak 5: Hvordan har fakultetet fulgt opp tiltaket om plan for kvalitetsforbedrende tiltak? Gi kort 
status for arbeidet. 

Ordningen med tilsynssensorer er gjennomgått for alle programmene. Det er laget nye planer og 
struktur for tilsynssensorenens oppgaver. 
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Fakultetet gjennomfører en pilot med såkalte ”klikkere” i 2.semester på medisinstudiet. Klikkere er 
fjernkontroller som lar studentene svare på flervalgsspørsmål i forelesningen. Metoden har vist seg å 
engasjere studentene i deres egen læring og bryter opp rytmen og fremmer dialoger om 
kunnskapsutbytte selv i store forlesningssaler. 

For ernæringsstudiet er det foretatt en systematisk gjennomgang av studieopplegget i forbindelse med 
økt studentopptak. Endringer i 1. semester allerede gjennomført med henblikk på bedre tilpasning av 
innholdet til studiets målsettinger. 

Hva har fakultet gjort for å legge til rette for og promotere utvekslingsopphold i utlandet for 
studentene sine? 

Profesjonsstudiet i medisin har lenge hatt et stort, variert og godt tilpasset utvekslingstilbud, med 
mange utenlandske partneruniversiteter å velge mellom for studentene. Bachelor- og 
masterprogrammet i helseledelse og helseøkonomi har ikke så mange utvekslingsavtaler, men disse 
fungerer i hovedsak godt, fordi partnerne er valgt ut med omhu. Eksisterende avtaler på bachelor- og 
masterprogrammet i ernæring bærer i for stor grad preg av lite kompatible studieplaner, med det 
resultat at studentene har få utvekslingsmuligheter. Imidlertid tilrettelegger internasjonal mastergrad i 
ernæring (NOMA) for utvekslingsopphold med samarbeidspartnere i Sør-Afrika og Uganda. Utover de 
nevnte studieprogrammene, er det ingen andre av fakultetets studieprogrammer som per i dag er 
aktuelle for studentutveksling (hovedsakelig pga. studentmasse bestående av eldre/etablerte 
studenter). 

I 2011 ble det lansert nye og forbedrede nettsider rettet mot utreisende utvekslingsstudenter, det ble 
holdt semestervise informasjonsmøter (medisin, helseledelse og helseøkonomi), samt annonsering av 
utvekslingsmuligheter og søknadsfrister per e-post (medisin og helseledelse og helseøkonomi). 

Hva har fakultetet gjort for å utvikle kurstilbudet til innreisende utvekslingsstudenter?  
Fakultet har ikke noe engelskspråklig kurstilbud på bachelornivå, det foreligger heller ikke konkrete 
planer om dette. Det engelskspråklige kurstilbudet på masternivå (eller tilsvarende) er som følger:  
 
 Fire enkeltkurs på masterprogrammet i ernæring (hvorav ett inngår i NOMA-program med to 

afrikanske partnere) og ytterligere to som gis på engelsk ved behov  
 

 Masterprogram i Health Economics, Policy and Management (i hovedsak rettet mot 
fullgradsstudenter, men tar også imot en del utvekslingsstudenter på enkeltkurs)  

 Masterprogram i International Community Health (i hovedsak rettet mot fullgradsstudenter, 
men tar av og til også imot utvekslingsstudenter på enkeltkurs. Holder på å utvikle 
fellesgradsprosjekter med noen europeiske partnere)  

 9.semester på medisinstudiet 

Fakultetet arbeider med etablering av en joint degree i helseledelse og helseøkonomi. 
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Avdeling for ernæring har en arbeidsplan for å få til endringer i to semestre med henblikk på etablering 
av kurs som vil være åpne for andre studenter. Dette vil også gi våre studenter mulighet til å ta liknende 
kurs ved andre lærersteder. 

Fakultetet har lagt planer, og skaffet finansiering, for gjestelærere fra utenlandske universiteter og 
stimulerer til at våre egne lærere kan reise ut og delta i undervisning ved utenlandske universiteter. 

 

b. Status for den økonomiske situasjonen 
Regnskapsresultatet per 1. tertial 2012 for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser et 
overskudd på vel 51 mill kroner. Resultatet er 14,4 mill kroner mer enn budsjettert. Avviket skyldes 
i hovedsak periodiseringer. Regnskapet viser at vi har et lite overforbruk på lønn og underforbruk 
på drift i forhold til budsjett. 

Prognosen for 31.desember 2012 er et overskudd på vel 33 mill kroner. Dette er 10 millioner 
høyere enn årsbudsjett og skyldes en forskyvning i tid for innkjøpene av utstyr til nye Domus 
Medica. 

Den bevilgningsfinansierte virksomheten er i stor grad avhengig av ekstern finansiert virksomhet. 
Prosjektene gir ett nettobidrag til basisøkonomien på 18,6 mill kroner. Uten disse pengene ville 
fakultetet vanskelig kunne oppfylle sine pålagte oppgaver innen forskning og undervisning. 

Fakultetet hadde pr 1. tertial 627 aktive eksternt finansierte prosjekter. Totale inntekter på 
eksterne prosjekter utgjør 125,2 mill, og dette er 37 % av fakultetets totale inntekter. Det står ved 
1. tertial 292 millioner i ubrukte midler på disse prosjektene. Alle disse midlene er knyttet til 
planlagt aktivitet, og vi forventer ingen overskudd på disse midlene. De 27 prosjektene som ble 
avsluttet i 1.tertial 2012 hadde til sammen et overskudd på 1,9 millioner kroner.  

Den store økningen i ubrukte midler på eksterne prosjekter har sammenheng med avviklingen av 
gaveforsterkningsordningen. Blant andre Throne Holst Stiftelse, Canica og PG Jebsenstiftelsen har 
fremskyndet sine bidrag til oss og hentet inn gaveforsterkning før ordingen opphørte.  

Ved Institutt for helse og samfunn var det budsjettert med gaveforsterkning på tildelinger fra 
Allmennmedisinsk forskningsfond og Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter som 
tidligere. Dette fikk de imidlertid avslag på, noe som forklarer en svakere økonomi på både 
prosjekter og basis enn budsjettert. 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
Som tidligere nevnt i notatet er det inngått underavtaler til Samarbeidsavtalen med OUS. En av 
underavtalene omhandler kombinerte stillinger og driftsmidler knyttet til disse. Avtalen forplikter 
instituttet å tildele driftsmidler til internt finansierte stillinger på nivå med de stillingene OUS skal 
finansiere, noe som utgjør 100 000 kroner pr år. Ordningen vil føre til en merkostnad på ca 20 mill 
kroner ved Institutt for klinisk medisin, og dette blir ikke mulig uten å redusere antall stillinger, 
samt redusere andre driftsmidler og stimuleringsmidler. Fakultetet mener likevel at tiltaket er 
svært viktig og vil arbeide for at avtalen om driftsmidler oppfylles uten negative bieffekter. 
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Fakultetet har arbeidet med å bryte resultatmålene fra årsplanen ned på instituttnivå. I hovedsak 
mener instituttene at dette er mål som er mulig å nå. Imidlertid har fakultetet utfordringer med 
manglende UiO- adressering av publikasjoner utført av ansatte i kombinerte stillinger. Fakultetet vil 
derfor videreføre arbeidet med å få ansatte i kombinerte stillinger (UiO/ OUS og UiO/Ahus) til å 
angi tilknytning til UiO. 

Som et tiltak for å øke den eksternt finansierte virksomheten ved vårt fakultet, spesielt EU-
finansiering, ble det vedtatt og avsette midler til å etablere en ”Enhet for forskningsstøtte” i 
samarbeid med OUS. Fakultetet har ferdigbehandlet saken, og avventer OUS sin behandling. 

Det er også knyttet noe usikkerhet i forbindelse med rammevilkårene for eksternt finansiert 
virksomhet, noe som gjelder først og fremst den uavklarte risikoen forbundet med vårens søknader 
til FRIPRO i forbindelse med et eventuelt nytt ”Fellesløft”. 

 

21.mai 2012 

 

   

Frode Vartdal 
dekan         Bjørn Hol 
         fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Jeanette H. Magnus  

Knut Tore Stokke 

Periode:  1. tertial 

2012 

Ledelsesvurdering  

1. Innledning 

Helsam har i 1. tertial 2012 arbeidet med utvikling av strategisk plan for instituttet. Det har vært en 

krevende prosess, hvor vi har lagt vekt på å gi fagmiljøene tilstrekkelig med tid til å komme med innspill. Vi 

regner med å ha planen klar innen utgangen av juni.  

En annen viktig sak for instituttet i denne perioden har vært videreutvikling av samarbeidet med Oslo 

kommune. Det er rekruttert inn en rådgiver som skal kartlegge forskningsmuligheter og fasilitere for flere 

samarbeidsprosjekter med kommunen. Stillingen er finansiert i fellesskap for to år, og kommunen har også 

signalisert at de vil finansiere en vitenskapelig bistilling ved instituttet. I tillegg vil det i løpet av våren søkes 

ekstern finansiering av forskningsprosjekter med samarbeid mellom instituttet og kommunen.  

Vi har også hatt fokus på administrative utviklingsplaner for instituttet og regner med å ha en 3-års-plan for 

administrativ utvikling klar innen utgangen av juni. Vi har lagt vekt på medvirkning og har gjennomført et 

todagers seminar for administrativt ansatt personell smed dette som tema.  

2. Vurdering  av status 

a. Spørsmål knyttet til utdanningsområdet 

Til tiltak 3 vil vi gjerne trekke fram at vi gjennomførte en studentundersøkelse i 2011 for våre bachelor- og 

masterprogrammer. Undersøkelsen var særlig rettet mot rekruttering til studieprogrammene slik at det i 

større grad kan målrettes for det enkelte program.  

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Den økonomiske situasjonen for instituttet er pr 1. tertial 2012 noe dårligere enn budsjettert. I hovedsak 

skyldes det lavere eksternfinansiert aktivitet enn budsjettert. På årsbasis venter vi at nettoeffekten på 

basisøkonomien blir ca 3,7 mill svakere enn budsjettert. Noe av forklaringen på dette er avslag på 

gaveforsterkningsmidler på tildelinger fra både Allmennmedisinsk forskningsfond (som vi tidligere har fått 

gaveforsterkning på) og Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.  

Forbruket pr 1. tertial og tidligere historikk antyder en viss overbudsjettering av driftsbudsjettet på basis. 

Prognosen for driftskostnader på basis er derfor redusert med ca 2,1 mill. Vi forventer også noe lavere 

personalkostnader på årsbasis enn opprinnelig budsjettert. Ny årsprognose viser omtrent samme resultat 

som budsjettet for 2012, et samlet overskudd på ca 4,5 mill. 

Regnskapet pr 1. tertial viser også noen andre avvik fra budsjett som i hovedsak skyldes periodiseringsfeil i 

budsjettet, men som vi ikke venter at vil ha effekt på årsresultatet.  

Instituttet følger den økonomiske utviklingen tett særlig ettersom vi vet at 2013 vil bli et meget 

utfordrende år økonomisk.  
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c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

En vesentlig usikkerhetsfaktor for ledelsen av instituttet er fraværet av gode styringsverktøy. Vi har tidligere 

kommentert manglende prosjektstyringsverktøy for den eksternfinansierte virksomheten, men vi har 

tilsvarende utfordringer knyttet til undervisningsregnskap, nye søknader om eksternfinansiering, og 

oversikt over pågående forskningsprosjekter. De tre sistnevnte har vi arbeidet for å utvikle selv på 

instituttnivå, men det er krevende å få til gode løsninger uten for mye manuelt ekstraarbeid. Vi vil gjerne 

bruke våre eksisterende administrative IT-systemer i arbeidet, men får i liten grad bistand til det fra 

systemeierne. Utvikling av styringsverktøy bør ideelt sett gjøres av systemeierne og ikke på instituttnivå, 

men vi anser behovet for slike verktøy som så stort at vi ikke kan vente på at dette blir et satsningsområde 

sentralt.  

Helsam har stor ventet avgang i vitenskapelige stillinger i årene som kommer, og tilsvarende stort behov for 

nyrekruttering. Dette er en av årsakene til hvorfor vi prioriterer utvikling av styringsverktøy for 

undervisningsregnskap.  

Vi er også i økende grad avhengig av eksternfinansiering, og har som nevnt ovenfor noe svakere resultater 

så langt i år enn ventet. Flere store prosjekter har gått ut eller er i ferd med å gå ut i 2012, så det vil være 

vesentlig å lykkes med å få inn nye prosjekter det neste året. Den ventede avgangen i vitenskapelige 

stillinger bidrar til å gjøre det ennå mer utfordrende å nå målene om økt eksternfinansiert virksomhet. 

Samtidig opplever vi en uklarhet i rammevilkårene for denne virksomheten som gjør det vanskelig å 

budsjettere. To aktuelle eksempler er at vi har fått avslag på gaveforsterkningsmidler for tildelinger som 

tidligere har gitt gaveforsterkning, og den uavklarte risikoen forbundet med vårens søknader til FRIPRO i 

forbindelse med et eventuelt nytt Fellesløft.  

 

18.5.2012 Jeanette H. Magnus 

Dato  Signatur  
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Ledelsesvurdering 1. tertial 2012 
 

1. Innledning 

Instituttets interne årsplan for perioden 2011 – 2013 har ligget til grunn for prioriterte aktiviteter i 1. tertial. 
1) De siste justeringene i planen for fordeling av arealer i laboratoriedelen av tilbygg til Domus Medica ble 
foretatt i samråd med faglige ledere ved IMB, med endelig beslutning fra dekan. 2) Med utgangspunkt i 
tidligere omfattende forberedelser ble et nytt prosjekt for etablering av ny Avdeling for komparativ medisin 
i tilbygget etablert, med ekstern konsulentbistand.  Formålet er optimalisert drift i den nye avdelingen og 
tilpasning til utvidet virksomhet i tilbygget fra høsten 2012. 3) Det er foretatt en kartlegging av IMBs 
infrastruktur innen området «imaging». En oversikt vil bli gjort tilgjengelig via instituttets websider.  4) En 
systematisk gjennomgang av forskningsinfrastruktur som helhet, inkludert kjernefasiliteter, er påbegynt.  5) 
Innsats knyttet til styrking av forskningsgruppenes muligheter til å oppnå en større andel innvilgede 
prosjektsøknader har fortsatt. Bedre disseminering av utlysninger fra EU er oppnådd. Økt grad av støtte i 
forbindelse med utarbeidelse av søknader, påbegynt i 3. tertial 2011, har fortsatt.  
 

Utover aktiviteter i årsplan har instituttledelsen bidratt i prosjektet Internt handlingsrom – administrativ 
utvikling.  Som resultat av fakultetets omdisponering av arealer har instituttet kunnet samlokalisere 
administrative funksjoner i 1. tertial, med derav følgende revisjon og justering av rutiner og 
oppgavefordeling mellom funksjoner. Videre er sentral informasjonstjeneste for ansatte og besøkende 
etablert og flere prosjekter for tilpasninger til tilbygget (inkludert omstrukturering av anlegg for 
avfallsshåndtering) iverksatt.  
 

2. Vurdering  av status 

a. Svar på spørsmål knyttet til utdanningsområdet 

IMB rapporterer følgende i forhold til tiltak i UiOs Årsplan 2011-2013: 
 
Tiltak 1: … internasjonal profil i studieprogrammene …  

 Innenfor masterprogrammet i ernæring prolongeres NOMA-studiet i samarbeid med afrikanske 
læresteder. Dette har også relevans for utveksling av masterstudenter (se omtale av mobilitet 
nedenfor). 

 
Tiltak 3: … forbedringer av læringsmiljøet og oppfølgingen av studentene…  
Fra UiOs årsplan: Studentene skal bevisstgjøres tidlig og underveis i studieløpet om utdanningens 

arbeidslivsrelevans for å være godt rustet til overgangen til arbeidslivet. 
 For bachelor- og masterprogrammet i ernæring arbeides det med en omlegging av sykeshusavtalen 

for praksisutplassering , med henblikk på tettere integrering med øvrige studieopplegg, bedre 
ferdighetstrening, og større grad av arbeidslivsrelevans. 

 
 
Tiltak 4: … mer varierte undervisnings- og læringsformer og økt bruk av digitalt støttede læringsformer …  



 2 

 

Fra UiOs årsplan: Alle fakulteter skal sette i gang pilotprosjekter og avklare hvordan fakultetet vil jobbe 

strategisk og systematisk med varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruk av 
digitalt støttede læringsformer. Støttemiljøer for læring ved FUP, UB og USIT skal ha som 
prioritert oppgave å bidra i arbeidet. 

 Instituttet har fortsatt ordningen med å holde av en del av undervisningsbudsjettet i en felles pott 
for større prosjekter innen infrastruktur for undervisning, inkludert digitalt støttede 
læringsformer/e-læring. Koordinering med fakultets e-læringssatsing har tidligere gitt resultater 
innen fornyelse av kurstilbud i fysiologi. Det er fra instituttets side ønskelig med sterkere interesse 
for slik koordinering fra fakultetets side.  

 Den pågående oppgraderingen av instituttets infrastruktur for laboratoriekurs er et bidrag til å 
styrke varierte undervisningsformer innen flere områder av profesjonsstudiet i medisin, 
masterstudiet i ernæring og PhD-programmet. 

 En interaktiv portal for kommunikasjon med studenter i masterstudiet i ernæring, f.eks. for levering 
av oppgaver og dialog mellom lærer og student, er under testing. Portalen fungerer også som en 
søkemotor koblet til Google og PubMed. 

 
Tiltak 5: … kvalitetsforbedrende tiltak …  

 For ernæringsstudiet er det foretatt en systematisk gjennomgang av studieopplegget i forbindelse 
med økt studentopptak. Endringer i 1. semester er allerede implementert med henblikk på bedre 
tilpasning av innholdet til studiets målsettinger.  

 
Mobilitet:   
… legge til rette for og promotere utvekslingsopphold i utlandet for studentene … 

 Internasjonal mastergrad i ernæring (NOMA) tilrettelegger for utvekslingsopphold med 
samarbeidspartnere i Sør-Afrika og Uganda. 

 
… utvikle kurstilbudet til innreisende utvekslingsstudenter … 

 Avdeling for ernæring har en arbeidsplan for å få til endringer i to semestre med henblikk på 
etablering av kurs som vil være åpne for andre studenter. Dette vil også gi våre studenter mulighet 
til å ta liknende kurs ved andre læresteder.  

 

b. Status for den økonomiske situasjonen 

 
Per 1. tertial 2012 viser regnskapsresultatet for IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet kr 6,2 mill. i 
overskudd. Dette er 18,7 mill. lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak at overføring av 23,5 mill. 
fra fakultetet til IMB for utstyr til tilbygget ikke har funnet sted i første tertial som opprinnelig planlagt. En 
deloverføring planlegges i 2. tertial, etter oversendelse av liste over prioriterte utstyrsenheter til dekanatet. 
Instituttet vil ikke kunne foreta samtlige innkjøp til nybygget innen utgangen av 2012. Det legges derfor opp 
til at IMB mottar 8 mill. (av totalbevilgning 23,5 mill.) til utstyrsanskaffelser knyttet til tilbygget i 2013. 
 
IMB er i årets søknadsrunde tildelt kr 6,6 mill. for utstyr kl. I. Utstyr i samme kategori finansiert i 2011 er nå 
anskaffet og kostnadene regnskapsført (kr 7 mill.).   
 
Regnskapet viser for øvrig at kjøp i alle utstyrskategorier avvikles noe langsommere enn forutsatt i 
budsjettet. I framtidige budsjetterer vil «teknisk» avvik mellom regnskap og budsjett kunne reduseres ved 
bruk av bedre periodiseringsnøkler. 
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Det ser på nåværende tidspunkt ut til at IMB vil få et positivt regnskapsresultat på om lag kr. 8 mill. per 
31.12.2012. Prognosen innebærer framtidige forpliktelser på ca. 10 mill. knyttet til øremerkede tildelinger, 
inkludert vitenskapelige utstyrsmidler (3,5 mill.), SFF- og SFF finalisttildelinger (2 mill.), forskningssatsinger 
(2 mill.) og startpakker (2,5 mill.). 
 
Instituttet har 221 aktive prosjekter per 23.4.2012. Det er hittil i år opprettet 24 nye prosjekter med en 
samlet totalramme på kr. 124,5 mill., herav 93,8 mill. (75 %) fra eksterne bidragsytere. De fleste 
prosjektene har en løpetid på 3-4 år. Nye prosjekter omfatter to fra EU (5,6 mill.), seks fra Den norske 
kreftforeningen (7,9 mill.) og syv fra NFR (68,5 mill). Av NFR-prosjektene utgjør Norbrain alene 40 mill. 
Anskaffelse av i alt ti større utstyrsenheter skal gå over to år. Norbrain har et atypisk forløp idet NFR-
inntekten via samarbeidspartner NTNU overføres i etterkant av regnskapsføring av investeringskostnadene 
ved UiO. Dette er hovedårsak til at prognosen for eksternt finansiert virksomhet viser et lavere 
regnskapsresultat per 31.12.2012 (kr. 52 mill.) enn opprinnelig budsjettert (kr. 71 mill.).  
 
Da året startet hadde IMB vel kr. 59 mill. ubenyttede midler på eksternt finansierte prosjekter. Dette er mer 
enn det dobbelt av tilsvarende ubenyttede midler de siste 5-6 årene. Mye av økningen kan tilskrives 
framskyndede inntekter fra private givere med henblikk på å oppnå gaveforsterkning fra NFR før ordningen 
opphørte. I inneværende langtidsperiode er det lagt opp til at kostnadene av forskningsaktiviteten vil være 
høyere enn tilgangen på nye midler i disse prosjektkategoriene, slik at instituttets samlede prosjektresultat 
reduseres til et mer normalt nivå (ca. kr. 25 mill.) innen 31.12.2016.  

 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

 
HMS: For Disseksjonsavdelingen vil det i 2012 bli iverksatt tiltak for forbedring av bygningsmessig 
infrastruktur, blant annet brannvern og ventilasjons- og temperaturregulering. Instituttet forventer at 
Teknisk avdeling dekker kostnadene, men er ukjent med om det vil tilkomme kostnader som vil bli belastet 
instituttet. Det er også usikkerhet knyttet til om ordinær drift i avdelingen kan opprettholdes parallelt med 
at utbedringstiltakene utføres.  Dette vil kunne gå utover ordinær undervisning og vil evt. kunne gi ekstra 
kostnader for å dempe slike effekter. 
 
Tilbygg til Domus Medica: Instituttet må ta høyde for eventuelle økte kostnader knyttet til tilpasninger av 
lokaler i tilbygget til Domus Medica, samt for økt ressursbehov knyttet til innfasing av ny dyrestall. Av 
hensyn til risiko for driftsproblemer i nybygget i en innkjøringsfase, må operativ drift opprettholdes i 
eksisterende dyreavdeling, mens teknisk testing og kvalitetssikring pågår i ny avdeling. Arbeidet frem mot 
etablering av ny organisasjonsmodell i ny dyrestall er intensivert, og vil kunne medføre høyere kostnader 
enn budsjettert.  
 
Inntekter: I innfasingsperioden for ny dyreavdeling må instituttet regne med noe lavere inntekt fra 
brukerbetaling enn normalt. Videre vil økt press på Disseksjonsavdelingen, som konsekvens av økt 
studentopptak, medføre at instituttets avtale med HiOA må reforhandles. Den økte interne aktiviteten kan 
fremtvinge reduksjon i ekstern aktivitet og derved reduserte inntekter til instituttet.  
 
Administrasjon: Nye regler for oppfølging av legemeldt fravær krever betydelige administrative ressurser, 
og instituttet vil måtte regne med økte kostnader for å ivareta denne oppfølgingen. 
 
Fellesløftet: Lang behandlingstid og administrasjon knyttet til revidering av budsjett for de aktuelle NFR-
prosjektene kan medføre forsinkelser i tilsettinger i de internt finansierte stipendiat- og 
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postdoktorstillingene knyttet til de aktuelle prosjektene. Instituttet ligger likevel an til å nå måltallet for 
interne stipendiater. 
 
 
 
 
Dato: 16. mai 2012 
 
Signatur: Jan G. Bjålie og Eva H. Mjelde 
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Ledelsesvurdering 1. tertial 2012 

1. Innledning 
Vi viser til fakultetets notat 18.04.12 og oversender herved ledelsesvurdering fra Institutt for klinisk 
medisin. 

2. Vurdering  av status 

a. Svar på konkrete spørsmål knyttet til utdanningsområdet 
Vi viser til fakultetets utkast til svar på dette punktet 02.05.12. I tillegg til det som er 
kommentert, vil vi forslå at rapporteringen suppleres med følgende momenter: 

i. Under tiltak 4: Bruk av den web-baserte portalen som er et nyttig verktøy for bedret 
informasjon til studenter og lærere og mellom studenter og lærere (distribusjon av 
handouts mv) 

ii. Under tiltak 4: Etablering av nye eksamensformer for å styrke testingen av studentenes 
ferdigheter (PC-basert eksamen 5. semester, eksamen for hele kullet på 6. semester og 
økt bruk av OSCE-eksamen)  

iii. Under tiltak 5: Utarbeidelse av læringsmål som del av kvalitetsrammeverket 
 

b. Status for den økonomiske situasjonen 
Instituttets basisvirksomhet har et budsjett for 2012 som angir et svakt positivt resultat på 
370 000 kroner. Beløpet er inklusive bundne midler. 1. tertial har variert, historisk har 
forbruket av driftskostnader vært lavt i de første månedene av året, slik har det også vært i år. 
Det har imidlertid tatt seg opp i april, men forbruket ligger noe under budsjett pr 30. april 
Forbruket på drift er likevel høyere enn på samme tid i fjor. Resultatet per 30.04 er på positivt -
2,3 mill.  

Den eksternfinansierte virksomheten utgjør 40 % av instituttets samlede økonomi mot 45 % 
ved forrige årsskiftet som viser at forholdet mellom basisvirksomhet og eksternfinansiert 
virksomhet er stabilt. Eksternfinansiert virksomhet består av 253 løpende prosjekter. Antall 
prosjekter har vært jevnt hittil i 2012 med en svak økning, dette viser et stabilt forhold mellom 
basis virksomhet og eksternfinansiert virksomhet. Antall prosjekter i 2012 viser at trenden fra 
2010 og begynnelsen av 2011 med redusert antall eksterne prosjekter har endret seg. Instituttet 
vil i 2012 fortsette å ha fokus på å øke antall prosjekter opp mot et høyere nivå jfr. måltall fra 
fakultetet. Vår servicegrad og tilstedeværelse med tilbud om bistand til de miljøer som søker 
om eksternfinansierte midler, antas å være ett av flere suksesskriterier innenfor dette arbeidet i 
fremtiden. Våre rutiner er i ferd med å stabilisere seg, og vi mottar positive tilbakemeldinger fra 
miljøene.  

Lønnskostnadenes andel av de totale kostnadene utgjør hele 88 %, noe som begrenser 
handlingsrommet og krever langsiktig planlegging. 
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Prognosen for langtidsbudsjettet f for perioden 2012 – 2016 viser følgende utvikling med 
utgangspunkt i årsresultatet 2011: 

(alle tall i hele kroner, negative tall = overskudd) 

2012 2013 2014 2015 2016
Prognose pr 300412 -5 852 -9 319 -600 -2 730 -30 100
Resultat 2011 -1 902 376
Akumulert resultat -1 908 228 -1 917 547 -1 918 147 -1 920 877 -1 950 977  

I oversikten er det ikke tatt hensyn til de økte driftskostnadene som følge av den nye avtalen med 
OUS om driftsmidler til kombinerte stillinger. Som det fremgår vil det gitt disse forutsetninger 
være et svakt positivt resultat hvert år i perioden. Målet er at instituttet skal ha en likviditet som 
tilsvarer bundne midler. Det er likevel viktig for instituttet at de budsjetterte midlene blir brukt 
opp, et overskudd utover bundne midler vil være dårlig bruk av midler med tanke på den 
undervisning og forskning som skjer på instituttet. Hovedårsaken til denne utviklingen baseres på 
at instituttet har som mål å øke overheadinntektene, redusere egenandel på prosjekter, og redusere 
personalkostnadene som et resultat av å holde stillinger ledig i en periode ved avgang. Avtalen med 
OUS vil imidlertid få store konsekvenser for budsjettet de neste årene. Med de rammer som 
instituttet har i dag, vil en innføring av driftsmidler til alle toppstillinger på basis på 100 000 
medføre en kostnad på 20 mill. 10 mill kan omdisponeres, mens det vil få store konsekvenser for 
instituttet å gjøre nødvendige kutt for å dekke de siste 10 mill, se nærmere omtale under punkt c. 

De bundne midlene er inkludert i langtidsbudsjettet med ca 5 mill pr år 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
Den vesentligste usikkerhetsfaktor for gjennomføring av løpende drift og planlagte tiltak ved 
Klinmed er knyttet til de økonomiske konsekvenser av den avtale om kombinerte stillinger som 
er inngått mellom UiO og OUS. Avtalen forplikter UiO til å innføre en ordning med kr 100.000 
i driftsmidler for hver stilling. Ordningen skal være innført senest fem år fra mars 2012. 
Ordningen vil etter Klinmeds foreløpige beregninger føre til en merkostnad på ca 20.mill 
kroner. Inntil 50 % av merkostnaden antas å kunne dekkes inn gjennom omdisponering av frie 
midler, stimuleringsmidler mv. Dersom de resterende 10 mill kroner skal dekkes innen 
Klinmeds budsjettramme, vil dette måtte medføre kutt i vitenskapelige stillinger. Instituttet 
vurderer dette som en ikke ønsket løsning tatt i betraktning den etableringsfase instituttet 
fortsatt er i og de oppgaver som ønskes løst. For undervisningskapasiteten ved instituttet vil en 
slik reduksjon i stillinger kunne ha vesentlige uønskede konsekvenser ift studiekvalitet. 
Instituttet har tatt initiativ til et møte med fakultetet for å drøfte alternative løsninger.  

 

16.05.2012 

Ivar Prydz Gladhaug       Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
Instituttleder        Kst. administrasjonssjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning 



Fakultetsnotat 
 
 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyre 
 
 
Medfak.sak:2012 
Saksbehandler: Kristin Heggen/Frode Vartdal 
Oslo, 3. juni 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 
internasjonal 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 for hvordan utredningen av en MPH og den pågående 
utredningen av en megamaster kan samordnes med sikte på best mulig 
utnyttelse av de faglige og øvrige ressurser ved fakultetet. .   

• 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.). 
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• 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, instituttleder Helsam 
Kristin Heggen, prodekan for utdanning 
Tre representanter fra de vitenskapelig ansatte og en representant fra de 
administrativt ansatte ved Helsam-miljøene  
En representant for henholdsvis Institutt for medisinske basalfag og Institutt for klinisk 
medisin 
En representant for de administrativt ansatte 
En studentrepresentant 
Mette Groseth Langballe, Fakultetsadministrasjonen 
En tillitsvalgt fra en av hovedorganisasjonene 
Sekretær 
 
Det foreslås at utredningsgruppa i løpet av utredningsprosessen konsulterer 
institusjoner som antas å være sentrale i etableringen og driften av et MPH-program, 
slik som Folkehelsa, Kunnskapssenteret, Oslo kommune og Helsedirektoratet. 
  
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 vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for utredning av etablering av et MPH-
program ved Helsam samt sammensetning av arbeidsgruppe som lagt fram i 
fakultetsnotat av 3.6.12. 
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Fakultetsnotat 

 

Til: Det medisinske fakultetsstyret 

 
Med.fak.sak: 2012/7939 
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe 
Oslo, 11.juni 2011 
 
 
Målindikatorer 
Fakultetsstyret ble orientert om arbeidet med målindikatorer i møte 2. mai 2012. Som tidligere 
presentert har Det medisinske fakultet følgende mål for perioden frem til 2014: 
 
 Studiepoeng pr registrerte student – ikke ennå fastsatt, men antydet  5 % økning 
 Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år  
 Studentmobilitet – totalt 8 % av studentmassen  
 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – 1,26 pr vitenskapelig årsverk, en økning på 12 % i 

forhold til registrerte poeng i 2010 
 EU-inntekter – 27,4 mill kroner, en vekst på 103 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år 
 NFR-inntekter – vekst på 18 % i forhold til et gjennomsnitt de 3 siste år, fra 153 mill kroner til 

174 mill kroner 
 
Vi har nå resultatene for 2011 klare for de aktuelle resultatmålene: 
 
Resultatindikatorer med ambisjoner Ambisjoner
MED 2008 2009 2010 2011 2014
Nye studiepoeng pr heltidsekvivalent 48,2 49 47,2 48,0
Gj.snittlig gj.føringstid PhD 6,8 3,8 3,8 3,8 3,5
Studentmob. Andel utvekslingsstudent 7,4 % 7,2 % 7,0 % 8,6 % 8,0 %
Publikasjonspoeng pr vit.årsverk 1,0 1,14 1,12 1,14 1,26
EU-tildeling - volum 16 745          12 727          12 687          21 161      27 403           
NFR-tildeling - volum 171 415       141 579       145 849       152 714   173 560         

Resultat

 
 
Vi ser av resultatene at vi er på rett vei, men at det fortsatt kan være utfordringer for å nå målene i 
2014. 
 
Tiltak som er iverksatt for å nå målene er som følger: 
Innhenting av ekstern finansiering 
 Etablering av Enhet for ekstern finansiering 
 Etablering av Scientific Advisory Board  
 Avsatt insentivmidler for å fremme ”store” søknader om ekstern finansiering 

Publikasjoner pr vitenskapelige årsverk 
 Oppfordring til riktig ansettelsessted i vitenskapelige arbeider 

Gjennomsnittlig gjennomføring av PhD 
 Gjennomgang av rutiner for registrering av kandidater i FS 
 Innføring av kvalitetsrammeverket for forskerutdanning 
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Mål og resultater for instituttene er som følgende: 
 
Institutt for medisinske basalfag  
 
Resultatindikatorer med ambisjoner Ambisjoner
Institutt for medisinske basalfag 2008 2009 2010 2011 2014
Gj.snittlig gj.føringstid PhD 3,37 3,65 4,18 3,8 3,5
Publikasjonspoeng pr vit.årsverk 0,8 1,05 0,95 1,00 1,12
EU-tildeling - volum 10 684          8 685            3 030            6 791        15 157           
NFR-tildeling - volum 78 077          56 579          63 657          64 502      78 557           

Resultat

 
 

Institutt for klinisk medisin 

Resultatindikatorer med ambisjoner Ambisjoner
Institutt for klinisk medisin 2008 2009 2010 2011 2014
Gj.snittlig gj.føringstid PhD 3,57 3,22 3,6 3,8 3,5
Publikasjonspoeng pr vit.årsverk 1,07 1,21 1,16 1,10 1,31
EU-tildeling - volum 5 222            3 149            8 218            13 974      11 222           
NFR-tildeling - volum 63 627          69 819          65 062          72 887      78 080           

Resultat

 

Institutt for helse og samfunn 

Resultatindikatorer med ambisjoner Ambisjoner
Institutt for helse og samfunn 2008 2009 2010 2011 2014
Gj.snittlig gj.føringstid PhD 4,44 4,42 4,52 3,7 3,5
Publikasjonspoeng pr vit.årsverk 1,23 1,20 1,33 1,40 1,41
EU-tildeling - volum 839               863               1 539            785           2 193             
NFR-tildeling - volum 13 516          15 178          17 642          14 176      18 279           

Resultat

 

 

For studieprogrammene er det ennå ikke fastsatt mål for 2014, verken for fakultetet samlet eller for 
det enkelte studieprogram. 



Mandat for arbeidsgruppen som skal vurdere behovet for revisjon av 
medisinstudiet ved Universitetet i Oslo 

 
 
Overordnet oppdrag 
Arbeidsgruppen skal utarbeide kartlegge grunnlaget for en revisjon av studieplanen Oslo 96. 
Arbeidsgruppen skal også utarbeide en framdriftsplan for gjennomføring av en revisjon.  
 
Bakgrunnen for arbeidet 
Etter innføringen av Oslo 96 for 16 år siden har det skjedd betydelige forandringer i 
medisinsk kunnskap og 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. Dette sammen med erfaringer med gjeldende studieplan 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 kvalitetsmessig styrking og mer relevant undervisning i tråd med nye 
kompetansebehov 

 Føre til en bedre arbeidsdeling mellom universitetssykehusene OUS og Ahus 

 Utnytte samarbeidende institusjoner til undervisning på en mer hensiktsmessig måte enn 
i dag 

 Føre til en bedre utnyttelse og samhandling av lærerkreftene på Institutt for 
basalmedisin, Institutt for klinisk medisin og Institutt for helse og samfunn 

 Bedre utnyttelsen av e-læring og ferdighetssentre 
 
 
Praktisk leveranse: 
 
Arbeidsgruppen skal: 

 Beskrive problemområder og flaskehalser i dagens studieplan 

 Beskrive tiltak som gjør at man kan oppfylle mål og forutsetningene angitt ovenfor ved å 
vurdere: 

o Å utvide bruken av alternative undervisningsformer 
o Flytting av undervisning mellom semesterene i studiet 
o Flytting av undervisning mellom undervisningsstedene 
o Innføre nye eller modifiserte eksamensformer 

 Foreslå en fremdriftsplan for utarbeiding og implementering av en revidert plan, heretter 
kalt Oslo 96 + 
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Arbeidsgruppe Oslo 96+: 

Ingrid Os, studiedekan UiO, gruppens leder 

Mette Brekke, HELSAM 

Jan Frich, HELSAM  

Erik Dissen, IBM 

Drude Fugelseth, KLINMED 

Odd Geiran, KLINMED 

Lars Gullestad, KLINMED 

Edvard Hauff, Oslo universitetssykehus 

Torbjørn Omland, Akershus universitetssykehus 

Karoline Hauge, MFU 

Jo-Inge Myhre, stud. med. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thomas de Lange, resurssperson pedagogikk 

Eva Gretland, resurssperson studier 

Kristin Wium, resurssperson studier 

Mette Langballe, resurssperson økonomi 

Representant for fagforeningene 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingrid Middelthon, gruppens sekretær 
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