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1. Innledning 

Helsam har i 2. tertial 2012 ferdigstilt instituttets første strategiske plan, og har påbegynt arbeidet med å 

omsette planen i målbare tiltak i årsplanen for perioden 2013 – 2015. Ved behandling i instituttråd og 

instituttets ledergruppe er det gitt bred tilslutning til den strategiske planen, og den enkelte avdeling vil nå 

revurdere egne strategiske planer i lys av instituttets plan.  

Instituttet har også jobbet videre med administrativ utvikling ved å gjennomføre kartleggingssamtaler med 

alle administrativt ansatte med sikte på en kompetansekartlegging og utarbeidelser av stillingsbeskrivelser. 

Dette arbeidet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2012. 

2. Vurdering  av status 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet 
Helsam har på grunn av manglende strategisk plan ikke utarbeidet noen årsplan, og kan derfor heller ikke 

kommentere oppnådde resultater opp mot planlagte tiltak. Manglende årsplan på instituttet har naturlig nok 

ikke vært til hinder for gjennomføring av aktivitet i henhold til UiO og fakultetets årsplaner.  

Instituttet har i stor grad lagt opp til at internasjonaliseringstiltak skjer i regi av den enkelte avdeling. På 

grunn av at fordelingen av midler til internasjonalisering skjedde et godt stykke ut i internasjonaliseringsåret 

er det så langt få tiltak som er gjennomført, men midlene er delvis fordelt flatt til alle avdelinger og delvis 

etter søknad. Aktivitetene vil i stor grad komme i 3. tertial, mye i form av gjesteprofessorer som besøker den 

enkelte avdeling. Vi er opptatt av at internasjonalisering ikke måles for snevert, vi har for eksempel to 

masterprogrammer med en høy andel utenlandske studenter. På slike programmer vil det bli svært lite 

meningsfylt å måle internasjonalisering gjennom studentutveksling ettersom flere av  studentene allerede 

har kommet utenfra for å studere her, og fordi de i varierende grad har midler til ytterligere utveksling 

underveis i studiet.  

Helsam har ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi fått tildelt nye studieplasser til det første 

fellesgrads  studieprogrammet ved fakultetet: European Master in Health Economics and Management i 

samarbeid med Erasmus University i Rotterdam, Innsbruck Management Centre og University of Bologna. 

Selv om oppstart for programmet først er neste år vil det allerede i høst bli lagt til rette for at studenter ved 

avdelingens eksisterende engelskspråklige masterprogram gis anledning til å ta studiepoeng ved de 

samarbeidende institusjonene.  

Arbeid med publiseringsstrategier gjøres i stor grad i den enkelte avdeling ved instituttet i regi av 

avdelingslederne. Vi opplever stadig økende utfordringer med å dekke kostnadene ved publiseringer i Open-

access-tidsskrifter, og etterlyser en tilbakemelding på hvor mye ressurser som bør legges ned for å 

tilgjengeliggjøre publiseringer på denne måten.  

Helsam har siden 2011 hatt forskningsadministrative stillinger ved instituttet som har fokusert på å bidra til 

å øke ekstern finansiering gjennom bistand i søknadsfasen. Vi har fått tilbakemelding på at det bidrar til å 

heve kvaliteten på søknadsarbeidet, men samtidig at det ikke i seg selv er utslagsgivende for forskernes 

motivasjon for å søke. 
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IHR-arbeidet ved instituttet har ikke vært konkretisert rundt enkelttiltak eller prosjekter, men er mer 

synliggjort gjennom en holdningsendring, primært blant de administrativt ansatte. Vi opplever en mer kritisk 

spørrende holdning til etablerte rutiner og et fokus på kontinuerlig forbedring, og vi er glad for at det også er 

blitt stor grad av lydhørhet for denne typen problemstillinger ellers i organisasjonen også. Helsam har 

forsøkt å få bred involvering blant de ansatte i de høringene som har pågått i sommer, men vi opplever det 

krevende å engasjere de vitenskapelig ansatte i dette arbeidet.  

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Helsam har pr 2. tertial 2012 en årsprognose med et overskudd ved utgangen av 2012 på ca 8,5 mill. 

Instituttets økonomiske situasjon er relativt uforandret siden 1. tertial 2012. Hovedutfordringene til 

instituttet er en høy grad av avhengighet av ekstern finansiering kombinert med at mange av de fast 

vitenskapelig ansatte går av med pensjon de neste årene.  

Den langsiktige økonomiske situasjonen for instituttet er krevende med budsjetterte store underskudd i 

både 2013 og 2014 i gjeldende langtidsbudsjett. Et forbedret resultat ved utgangen av 2012 vil bidra til en 

enklere budsjetteringsprosess for 2013, men vi er fortsatt betydelige utfordringer med langtidsperioden 

dels fordi mange faste vitenskapelige stillinger skal erstattes, og at det er grunn til å tro at dette kortsiktig 

vil gå ut over den vitenskapelige produksjonen og evnen til å hente inn eksterne inntekter.  

Vi opplever at den største utfordringen i forbindelse med økonomistyringen av instituttet er for svake 

styringsverktøy for de eksterne prosjektene. Endringer i prosjektene bidrar i stor grad til å forklare avvikene 

mellom budsjett og regnskap også for basisøkonomien, og med over 100 aktive prosjekter blir det 

utfordrende for prosjektøkonomene å være tilstrekkelig tett på aktiviteten i det enkelte prosjekt. Det er 

også en utfordring å få til en kulturendring blant prosjektlederne for å skape forståelse for disse effektene, 

slik at det blir tydeligere også for de hvilke avvik som må rapporteres. 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Som tidligere rapportert er instituttets største usikkerhetsfaktor mangler og svakheter med de eksisterende 

styringsverktøy. I kommende periode skal instituttet jobbe med strategiske planer for framtidig bemanning 

i faste vitenskapelige stillinger, men vi har fortsatt utfordringer med svake verktøy for 

undervisningsbelastning og derfor et svakere grunnlag for beslutninger enn det som ville vært optimalt.  
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