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Budsjettfordeling 2013 
 
Rammebetingelser 
Universitetsstyret behandlet budsjettfordelingen ved UiO i møte 19.juni 2012. Fordelingen bygger på 
anslag for inntektene, da statsbudsjettet vedtas først i desember. Eventuelle avvik fra anslaget blir 
behandlet i fordelingen for 2014. Anslaget er på ca 4,5 milliarder kroner og bygger på følgende: 
 
 Økte resultatinntekter på ca 30 mill kroner 
 På fordelingstidspunktet for 2012 ble det anslått ca 20 mill kroner lavere enn det faktisk ble 

 
Dette sammen med rammekutt i sentraladministrasjonen og reduksjon av ubrukte midler 
(forhåndsdisponeringer), gjorde at det ble lagt vedtatt en ekspansiv fordeling i juni.  Det samlede 
disponible handlingsrom ble vurdert til: 
 
 Ca 150 mill kroner til investeringer 
 Ca 50 mill kroner til varige aktiviteter 
 Ca 60 mill kroner til midlertidige aktiviteter 

 
Det er ikke forventet nye rekrutteringsstillinger eller nye studieplasser. UiO fikk i revidert 
statsbudsjett for 2012 70 nye studieplasser, hvorav 10 til profesjonsstudie i medisin, og 
helårsvirkningen av disse er lagt inn i budsjettet for 2013. I statsbudsjettet for 2011 fikk UiO tildelt 
studieplasser, gitt med en opptrappingsplan over fire år, og en andel av midlene har gjenstått til 
fordeling. Av disse studieplassene er Det medisinske fakultet tildelt 15 plasser til en fellesgrad i 
Health Economics, i samarbeid med universitetene i Rotterdam og Bologna, samt Management 
Centurm Innsbruck. Det er ikke forventet noen økning i frie midler eller generelle kutt. 
 
Fakultetene styrkes varig med 25 mill kroner årlig med fokus på bedre studiekvalitet. Ellers er det lagt 
opp til en varig styrking av Det humanistiske fakultet for å ivareta bredden, styrking av museene, 
Universitetsbiblioteket og lærerutdanningen. 
 
De midlertidige satsingene inneholder Energiinitiativet, samlingene ved museene, Idèfestival, 
Norgeshistorie på nett, Grønt UiO og omstillingsmidler på Det humanistiske fakultet. Prioriterte 
investeringer rehabilitering av Eilert Sundts hus og Nils Henrik Abels hus på Blindern, samt 
infrastruktur til nye Sentre for fremragende forskning. Det vil også bli investert i museene og utfasing 
av kjøleanlegg med ulovlige klimagasser. 
 
Ingen av Det medisinske fakultets budsjettinnspill ble prioritert i årets budsjettfordeling, men vi har 
fortsatt et håp om at ombyggingen av lesesalen på Riskhospitalet blir gjennomført innenfor rammene 
til Teknisk avdeling. 
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Med disse forutsetningene er Det medisinske fakultet fordelt følgende ramme for 2013: 
MED           
            
Fordeling 2013 - Inntekter per hovedaktivitet       
Utdanning     2 013 2 012 Endring 
Basis           
  Studieplasser 165 745 159 892 5 852 
Resultater           
  Studiepoeng   99 661 97 502 2 158 
  Mastergrader 0 0 0 
Satsinger           
Total     265 405 257 394 8 011 
Forskning           
Basis           
  Stipendiater fulltid - før 2009 79 937 74 999 4 938 
  Stipendiater fulltid - fra 2009 9 829 9 580 249 
  Stipendiater deltid - nye 0 0 0 
  Postdoc fulltid - før 2009 14 061 13 704 356 
  Postdoc fulltid - fra 2009 2 681 2613 68 
  Postdoc deltid -nye 0 0 0 
  Forskningslab 22 335 21 769 566 
  Forskningsdrift 0 0 0 
  SFF - første runde 2 000 2000 0 
  SFF - andre runde 4 000 4000 0 
  NCOE   1 000 1000 0 
  ERC Advanced Grant 1 600 1600 0 
  Forskningsområde 20 269 19 755 514 
Resultater           
  Avlagte Dr.grader 43 014 40 702 2 312 
  NFR-midler   12 310 12 831 -521 
  EU-midler   17 885 16 189 1 696 
  Publikasjonspoeng 15 417 15 094 323 
Satsinger           
  SFF - konsortiepartner, Norwegian centre for the...  1 000 7 250 -6 250 
Total     247 337 243 086 4 251 
Annet           
Basis           
  Tilpasning   63 536 58 489 5 047 
Total     63 536 58 489 5 047 
            

Sum totalt     576 278* 558 969 17 309 
 
*Det blir fratrukket 1,5 mill kroner i hovedtildelingen til fakultetets satsing ved universitetets senter i 
St.Petersburg. Totalt til fordeling blir kr. 574 778 000 
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Tilpasningselementet består av: 
Tilpasning 2012   58 489 
Pris- og lønnsjustering   1 521 
Styrking av rammen   3 526 
Tilpasning 2013   63 536 

 
De fleste endringene fra 2012 til 2013 er knyttet til lønns- og priskompensasjon. Endringer som ikke 
er knyttet til dette er som følgende: 
 
Studieplasser 
Økningen omfatter økt opptak i ernæring, geriatrisk sykepleie (etablert i 2011) og ny fellesgrad i 
Health Economics. Totalt utgjør dette 1,7 mill kroner. De 10 nye studieplasser i medisin gitt i revidert 
statsbudsjett 2012 er ikke lagt inn. 
 
Studiepoeng 
Vi har en nedgang i tildelingen på studiepoeng på kr 367 000 kroner. 
 
Stipendiater fulltid – før 2009 
Vi har fått tildelt 4 stipendiatstillinger til prosjekter som ble innvilget i ”Fellesløftet”. Totalt utgjør det 
2,988 mill kroner. Institutt for medisinske basalfag og Institutt for klinisk medisin er tildelt to stillinger 
hver. 
 
Forskning resultater 
 Vi har også en økning i tildelinger på bakgrunn av avlagte doktorgrader, EU-midler og 
publikasjonspoeng, mens det er en nedgang på bakgrunn av oppnådde resultater når det gjelder 
NFR-midler.  
 
Forskning – satsinger 
Vi får en reduksjon på satsinger på ca 6,3 mill kroner, men denne posten innbærer også tilsvarende 
reduksjon i aktivitet knyttet til SFF-finalister.  
 
Tilpasning 
Vi en økning på vel 3,5 mill kroner, som er en frigjøring av midler fra ”IHR-prosjektet”. 
 
Alle øremerkede tildelinger fra universitetsstyret vil bli viderefordelt til de instituttene hvor 
aktiviteten foregår.  Ved krav om rapportering vil dette bli presisert i disposisjonsskrivet. 
 
Fordeling til instituttene og prioriterte satsinger 

Budsjettfordelingsmodellen 
Vi vil først gi en rask gjennomgang av fakultetets budsjettfordelingsmodell. Det er ikke gjort noen 
endringer i modellen fra fordeling 2012, bortsett fra endring i priser som er knyttet til lønns- og 
priskompensasjon. 

Fakultetets budsjettfordelingsmodell består av fire komponenter; 

a) Forskningsbasert utdanning 
b) Forskning og forskerutdanning 
c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag 
d) Infrastruktur 
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a) Forskningsbasert utdanning 

Forskningsbasert utdanning 
Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 
Årsverk basert på 
pålagte 
undervisningsoppgaver 

Eventuelle 
stimuleringsmidler 

Utplassering av 
studenter 

Eventuelle midlertidige 
satsinger 

    Disseksjon   
    Ferdighetssenter   
    Laboratoriekurs   
    PC-stuer   
    Studiekonsulenter   

Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver er fremkommet ved at undervisning er kartlagt og 
omregnet til årsverk og multiplisert med en gjennomsnittlig årslønn. 

 

b) Forskning og forskerutdanning 

Forskning og forskerutdanning 
Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 

Teknisk assistanse/drift 
Eksterne midler (NFR 
og EU) Dyrestall Tematiske områder 

Rekrutteringsstillinger 
Vitenskapelig 
publisering Verksteder Startpakker 

Vitenskapelig utstyr Doktorgrader     
Forskerlinjen       
Forskerutdanning       
SFF, NCOE, ERC       

 
De årsverk som fremkommer i forskningsbasert utdanning (basis) får et påslag i komponenten 
Forskning og forskerutdanning – Basis til ”Teknisk assistanse/drift” 
 
 
 

c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag 

Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag 
Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 
Regionaletiske 
komiteer 

Eventuelle 
resultatmidler 

Universitetssykehus-
tilskuddet 

Eventuelle midlertidige 
satsinger 

Rettsmedisinsk 
institutt       

 
 
 



5 

 

 
d) Infrastruktur 

 
Infrastruktur 

Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 

Internhusleie 
Eventuelle 
resultatmidler 

Eventuelle særskilte 
kostnader 

Oppbygging av 
innkjøpsfunksjon 

Eksternhusleie       
Fellesadministrasjon       

 

Modellen brukes ved å justere på priser og faktorer i basis og resultatkomponentene, samt å tildele 
til særskilte kostnader og midlertidige satsinger. I 2011 fordelingen var det lagt inn følgende satser og 
priser: 

Utdanning 

Variabler undervisning 
Undervisning pr årsverk  683 timer 
Trekk for eksterne årsverk 50 % 
Pris pr årsverk 790 000 kr* 
Faktor 90 % 

• Det er lagt inn en økning på 2,6 % som lønnskompensasjon 

Forskning 

Impact Stipendiater Postdoktorer 
Institutt for medisinske basalfag 47 % 53 % 
Institutt for helse og samfunn 46 % 53 % 
Institutt for klinisk medisin 26 % 53 % 

 

Variabler forskning 
Påslag for stillinger lab.fag 50 % 
Påslag for stillinger ikke lab.fag 20 % 
Pris pr doktorgrad        135 000 kr 
Pris pr publikasjonspoeng 11 900 
Pris NFR 0,05 
Pris EU 0,57 

 

Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen 
øremerking av midlene til bestemte aktiviteter, med unntak av der dette er eksplisitt nevnt. Midlene 
blir stilt til rådighet for institutter og enheter som en samlet pott. 

Prioriterte satsinger 2013-2015 - ambisjoner i årsplan 2013-2015 
Forskningskvalitet  
Fakultetet har gode resultater knyttet til forskning. I årsplanen vil forskningskvalitet være prioritert 
gjennom hele perioden. Fakultetet har tre kvantitative indikatorer med ambisjoner på området. 
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• Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt 
Fakultetet har som ambisjon å ha 1,26 publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk i 2014. I 
2011 oppnådde vi 1,14 publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt, noe som er en økning på 
0,02 poeng fra 2010, men på samme nivå som vi lå i 2010. Fakultetet ligger lavere på denne 
indikatoren enn gjennomsnittet ved UiO. 

 
• EU-inntekter 

Fakultetet har ambisjon om vel 27 mill kroner i 2014, og vi er langt på vei å nå dette målet. 
EU-inntektene økte fra 12,6 mill kroner i 2010 til 21,2 mill kroner i 2011. Imidlertid vil EU-
inntektene variere en del fra år til år fordi volmet er lite og tilslag på enkeltprosjekter gir 
derfor betydelig utslag. 

 
• NFR-inntekter 

NFR-inntektene har økt fra 145,8 mill kroner i 2010 til 152,7 mill kroner i 2011. Målet i 2014 
er 173,6 mill kroner, og det er fortsatt et stykke igjen for å nå dette målet. 

 
Tiltak som støtter opp under ambisjonene 
 
Startpakker 
Startpakkeordningen skal bidra til en mer offensiv rekrutteringspolitikk ved fakultetet, ved å gjøre 
fakultetets faste vitenskapelige stillinger mer attraktive overfor de beste søkerne.  Tidligere har 
fakultetet administrert startpakkeordningen med utlysning og tildeling. I denne ordningen har vi nå 
en forpliktelse på 2,1 mill kroner i 2013 i allerede innvilgede startpakker.  Instituttene har gitt 
tilbakemelding om at de kan administrere denne ordningen på en mer smidig måte internt på 
instituttene og dermed få bedre utnyttelse av midlene som er til disposisjon. Dekanatet foreslår 
derfor at ordningen legges ut på instituttene fra og med 2013. Det foreslås å fordeles 1,6 mill kroner 
med den nye ordningen i 2013.  
 
Enhet for ekstern finansiering 
Det ble i budsjettfordelingen for 2012 vedtatt å opprette en Enhet for ekstern finansiering (Grant 
Office) i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Det har tatt litt tid med å få etablert kontoret, men 
dekanatet forventer at oppstarten vil være høsten 2012. Kontoret vil tilby bistand til en profesjonell 
søknadshåndtering og oppfølging av den eksterne virksomheten ved fakultetet og OUS, og vil være 
det viktigste tiltaket dekanatet iverksetter for å øke den eksternt finansierte virksomheten. 
Dekanatet tror ikke behovet for midler vil være like stort som antydet i fjor, og foreslår derfor å 
redusere beløpet noe. Det foreslås avsatt 1 mill kroner til Enhet for ekstern finansiering i 2013. 
 
Biostatistikk 
Biostatistikk er viktig for alle fakultetets enheter, for studentene, PhD-studentene og den enkelte 
forsker, og etterspørsel etter tjenestene til Avdeling for Biostatistikk større enn tilbudet de kan gi. 
Det ble derfor vedtatt å styrke avdelingen med ytterligere 4 førstestillinger og 2 bistillinger for å 
møte den økte etterspørselen etter undervisnings, veiledning og forskning på området i 
budsjettfordelingen 2012. For å følge opp vedtaket avsettes det 2,5 mill kroner til Biostatistikk i 2013. 
Avsetningen overføres til Institutt for medisinske basalfag.  
 
Scientific Advisory Board (SAB) 
For å nå målene om mer ekstern finansiering, er faglig høy kvalitet på søknadene nødvendig for nå 
opp i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Det ble derfor i 2011 etablert 
et Scientific Advisory Board for å gi søkere, til blant annet Sentre for fremragende forskning og 
Jebsensentre, en faglig gjennomgang/tilbakemelding på søknadene. Erfaringene med dette i 2011 og 
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2012 er gode, og dette er en ordning dekanatet ønsker å videreføre i 2013. Medlemmene mottar et 
fast honorar, samt et honorar pr leste søknad. Det foreslås å sette av 250 000 kroner til dette i 2013. 
 
Stimuleringsmidler til toppforskning 
I budsjettfordelingen for 2012 ble det vedtatt å innføre toppforskningsstøtte til prestisjefylte 
forskningstildelinger.  For mange forskningstildelinger er det blitt en forutsetning å bidra med ”friske 
midler” for å komme med i betraktningen for tildeling. Dette gjelder for eksempel Jebsen- tildelinger, 
men også for Forskningsrådets ”FriPro – Fellesløft”.  Det ble avsatt 2 mill kroner, som skulle øke til 5 
mill kroner i 2016.  Innvilgede søknader og søknader som er under behandling viser at avsetningen 
som ble gjort for 2012, må øke litt raskere enn først antatt. Forskningstildelinger som kommer inn 
under ordningen er nå: 

• Fri-pro – Fellesløftet:  1,58 mill kroner 
• Jebsensenter:  250 000 kroner 
• Innfasing SFF:  1 mill kroner 
• Antakelse om ett nytt Jebsen-senter i 2013: 1 mill kroner 

Det foreslås å avsette 3,83 mill kroner til stimuleringsmidler til toppforskning i 2013. 
 
Forskningslederprogrammet 
Forskningslederprogrammet ved UiO er et intensivt utviklingsprogram for forskningsledere. Målet er 
at programmet skal gi stort personlig utbytte for deltakerne og bidra til å stimulere deres arbeid med 
å bygge gode forskningsmiljøer og tilrettelegge gode rammevilkår for forskning og 
forskningssamarbeid. Antall plasser ved Forskningslederprogrammet er fordelt etter fakultetenes 
størrelse, og Det medisinske fakultetet har alltid hatt flere søkere enn antall tildelte plasser. 
Fakultetet har tidligere betalt for lederprogrammet, men ønsker nå å synliggjøre satsingen med egen 
tildeling. Det foreslås derfor å sette av 200 000 kroner til deltakelse ved UiOs forskningslederprogram. 
 
Vitenskapelig utstyr 
Fakultetet har i underkant av 9 mill kroner til vitenskapelig utstyr i klasse II (mellom 0,2 mill og 1 mill 
kroner) til fordeling årlig. Disse utstyrsmidlene lyses ut, og søknadene prioriteres og tildeles av 
fakultetets utstyrsutvalg. For årene 2011, 2012 og 2013 er imidlertid disse midlene øremerket det 
nye tilbygget til Domus Medica. Erfaringsmessig tar tiden utlysning til tildeling og innkjøp av utstyr 
lang tid, og midlene må ofte overføres fra ett budsjettår til et annet. Dette er blant annet en av 
årsakene til fakultetet store regnskapsmessige overskudd. Fakultetet ønsker derfor at vi foretar en 
utlysning av midler til vitenskapelig utstyr klasse II høsten 2012 for tildeling i budsjettåret 2014, og 
ønsker fakultetsstyret tilslutning til det. 
 
Internasjonalisering 
I 2012 har både fakultetets internasjonale seksjon og Moskvasenteret blitt evaluert. Moskvasenteret 
er vedtatt avviklet, og Russlandsatsingen overføres til UiOs senter i St.Petersburg. For å følge opp 
satsingen i St.Petersburg er 1,5 mill kroner trukket ut av fakultetets fordeling. Det planlegges å 
etablere virksomhet i St.Petersburg i 2013, blant annet ved ansettelse i en administrativ stilling, samt 
i en vitenskapelig i bistilling. Fakultetets virksomheten i St.Petersburg skal gjøres i samarbeid med 
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved UiO og de tre andre medisinske fakulteter i Norge. 
Fokus i 2013 blir å finne områder for forskningssamarbeid og studentutveksling. 
 
Fakultetet har fulgt opp årsplanen ved å initiere samarbeid med utvalgte universitetsmiljøer i 
lavinntektsland, blant annet gjennom et nylig oppstartet samarbeid med Universitetet i Jimma, 
Etiopia. Videre vil Kina-samarbeidet fortsette som tidligere. USA-samarbeidet vil i første rekke 
konsentreres om å legge til rette for at våre fagmiljøer som ønsker å utvikle samarbeid mot 
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fagmiljøer UC Berkeley, gjøre det gjennom det nyetablerte ”Peder Sather Center for Advanced 
Studies”. Totalt foreslås det å avsette 770 000 kroner til disse utvalgte land-satsingene. 
 

Forskerutdanning 
Fakultetet har klart flest kandidater på doktorgradsprogrammet og flest avlagte doktorgrader ved 
Universitetet i Oslo og nasjonalt. Fakultetet har en indikator med ambisjoner som relaterer seg til 
forskerutdanning. 
 
 

• Netto gjennomføringstid for disputerte doktorgrader 
Antall avlagte doktorgrader er en del av finansieringsmodellen og gir økte inntekter, men i 
årsplansammenheng har vi netto gjennomføringstid på 3,5 år som ambisjon innen 2014. I 
2011 hadde vi en netto gjennomføringstid på 3,8 år for forskerutdanningen. Dette innebar 
ingen endring fra de to foregående årene. 

 
Tiltak som støtter opp under ambisjonen 
 
Forskerlinjen 
Forskerlinjen ble etablert i 2002 som et viktig strategisk virkemiddel for rekruttering av leger til 
medisinsk forskning. Forskerlinjen går over to år, men det ene året tas parallelt med studiet frem 
t.o.m. 11. semester. Forskerlinjen har vært et vellykket og populært tiltak, og fakultetet ser det som 
svært viktig at flere av forskerlinjestudentene viderefører forskningen sin i stipendiatstillinger som 
lyses ut ved fakultetet.  Fakultetet vil gi en føring i disponeringsskrivene til instituttene at tidligere 
forskerlinjestudenter skal prioriteres ved utlysning av universitetsstipendiatstillinger.  Det avsettes 
vel 4,2 mill kroner til dette årlig til dekking av kostnader knyttet direkte til drift av prosjektene og 
studentene, kostnader knyttet til ledelse, administrasjon og seminarer, samt kostnader knyttet til 
forskerkurs og veiledning.  
 
Forskerkurs 
Fakultetets kursportefølje består av obligatoriske kurs og frivillige kurs. De obligatoriske kursene er 
forutsigbare med hensyn til ressursbehov og hvor disse ressursene hentes fra over en lengre periode. 
Det er etablert et undervisningsregnskap på disse kursene, og lagt inn i budsjettfordelingsmodellen. 
Instituttene blir tildelt ressurser i budsjettfordelingen, på samme måte som for det øvrige 
undervisningen. Til gjengjeld må instituttlederne stille de nødvendige undervisningsressurser til 
disposisjon for forskningsdekanen. 

De frivillige kursene må godkjennes av prodekan for forskning for å bli en del av fakultetets 
kursportefølje. Når kurset er godkjent, vil instituttet få en tildeling avhengig av ressursinnsatsen. Det 
er avsatt 1 mill kroner til de frivillige kursene. Videre er det avsatt 300 000 til et skrivekurs for PhD-
kandidatene. 

MedDocs 
Instituttenes ph.d.-forum er samlet i MedDocs, et faglig og sosialt nettverk for fakultetets ph.d.-
kandidater. Hovedmålet til MedDocs er å arbeide for å bedre arbeidsvilkårene og utdanningstilbudet 
for ph.d.-kandidatene ved fakultetet gjennom aktiv deltagelse i fakultetsorganisasjonene. MedDocs 
er organisert i ulike ph.d.-forum tilknyttet hvert institutt og er drevet av kandidatene selv. Leder av 
MedDocs får tilbud om forlengelse av sin stipendiatperiode med 1 måned, og det foreslås å avsette 
100 000 kroner til dette i 2013. 
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PhD-koordinatorer 
Ordningen med en PhD-koordinator i full stilling på hvert institutt videreføres i 2013. Imidlertid har 
ikke alle instituttene tilsatt PhD-koordinator i 2012, og de er bedt om å overføre midlene til PhD-
koordinatorene i 2013. Tildelingen i 2013 blir derfor midlertidig redusert. Fra 2014 vil hvert institutt 
bli tildelt 924 000 kroner igjen for å finansiere denne stillingen. Det er også avsatt 94 000 kroner til en 
10 % stilling for en PhD-koordinator som er ansatt ved Det odontologiske fakultet, men som utfører 
koordineringsoppgaver for fakultetet. 
 
Måltall for rekrutteringsstillinger 

Instituttene har fått følgende måltall for rekrutteringsstillinger: 

Institutt Stipendiater Postdoktorer 
Institutt for medisinske basalfag 38 4 
Institutt for helse og samfunn 14 2,5 
Institutt for klinisk medisin 78 6,5 
SUM 130 13 

 
Disse måltallene inkluderer rekrutteringsstillinger gitt fra UiOs sentrale satsinger direkte til 
instituttene. Fakultetet er ikke kjent med tildelingen av disse stillingene, og foreslår å trekke de ut av 
måltallene for instituttene. Instituttene vil derfor måtte være ansvarlig for å følge opp tilsettingen i 
satsingsstillingene. Ved å trekke ut satsingsstillingene kan vi redusere måltallet for stipendiater. 
Instituttene har mottatt midler til postdoktorer fra FRIPRO-satsingen, samt midler for postdoktorer til 
de valgte dekanene. Disse vil inngå i måltallene, og måltallet for postdoktorer kan derfor øke. Ved å 
gjøre denne omrokkeringen, kan også finansieringen av stillingene øke. 
 
De nye måltallene for rekrutteringsstillinger i 2013 foreslås å være: 

Institutt Stipendiater Postdoktorer 
Institutt for medisinske basalfag 33 6 
Institutt for helse og samfunn 12 4 
Institutt for klinisk medisin 75 9 
SUM 120 19 

 
Studiekvalitet 
På samme måte som forskningskvalitet er studiekvalitet en gjenomgående prioritet i hele 
årsplanperioden. Fakultetet har to indikatorer med ambisjoner som relaterer seg til området. 
 

• Studiepoeng per registrerte student (heltidsekvivalent) 
Det ble ikke fastsatt ambisjoner for denne indikatoren i fjor, men det ligger an til at fakultetet 
skal øke denne med 3 % i 2014 i forhold til 2011. I 2011 oppnådde fakultetet 48 studiepoeng 
pr registrerte student. Det er imidlertid store forskjeller mellom fakultetets ulike 
studieprogrammer.  
 

• Studentmobilitet 
UiOs ambisjon for 2014 er at 8 % av de registrerte studentene skal være knyttet til 
utvekslingsavtaler. For fakultetet var denne andelen 8,6 % i 2011, noe som betyr at vi har 
nådd målet. Det er likevel nødvendig å ha fokus på aktiviteten for å opprettholde det gode 
resultatet. 
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Tiltak som støtter opp under ambisjonene 
 
Studiekvalitet 
Det medisinske fakultet har mye å være stolt av når det gjelder studiekvalitet, men det er fortsatt 
mye som kan forbedres.  I flere år har vi avsatt 1 mill kroner øremerket studiekvalitet, potten foreslås 
å reduseres til 250 000 kroner i 2013. I 2013 vil mye av midlene gå til flere utredninger og revisjoner 
av studieprogrammene. På bakgrunn av de betydelige forandringer i medisinsk kunnskap, medisinsk 
praksis, liggetid for pasienter i kliniske avdelinger, en betydelig omstrukturering og 
pasientsammensetning i universitetssykehusene OUS og Ahus, samt nye pasientforløp mellom 
allmennpraksis, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, er det nedsatt en 
arbeidsgruppe for revidering av studieplanen. 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 veiledning 
av masteroppgaven. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å utrede muligheten til å 
etablere en Master of Public Health.  
 
Fleksibel læring – E-læring 
En av fakultetets store satsinger er E-læring. Fakultetet skal legge til rette for at studenter møter 
varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruke av digitalt støttede læringsformer. 
Fakultetsstyret vedtok i budsjettfordelingen for 2012 å øke satsingen til e-læring, og økte tildelingen 
med 1,250 mill kroner. Beløpet dekket en ny senioringeniørstilling og et økt beløp til utlysning til e-
læringsprosjekter. Det er ønskelig å videreføre satsingen ytterligere med en førstestilling i medisinsk 
pedagogikk.  Dekanatet foreslår å avsette 1 mill kroner til en førstestilling i medisinsk pedagogikk, 
samt driftsmidler til de to vitenskapelige ansatte i seksjonen. 
 
Internasjonalisering- studentutveksling 
Fakultetet har som mål at 8 % av studentmassen skal være knyttet til utvekslingsavtaler, som nevnt 
ovenfor er dette målet oppnådd i 2011, men det er nødvendig å videreføre aktiviteten. Det foreslås å 
avsette 220 000 kroner i 2013, som er det samme beløpet som tidligere. 
 
Utdanningsledelse 
For å styrke studiekvalitet og utdanningssstrategi foreslås det å etablere en utdanningsleder ved 
hvert av instituttene for profesjonsstudiet i medisin. Det foreslås å legge 350 000 kroner til denne 
funksjonen ved hver av enhetene i 2013. Dette utgjør 1/3 årsverk, fra 2014 vil dette økes til 1 årsverk 
på hvert institutt. Dette er i tråd med vedtaket i universitetsstyret om å benytte de frigjorte ”IHR-
midlene” til studiekvalitet. 
 
Universitetslektor ved Institutt for medisinske basalfag 
Det foreslås å gi en midlertidig tildeling til Institutt for medisinske basalfag for å dekke et halvt 
årsverk universitetslektor i to år for å styrke undervisningen i anatomi i en overgangsperiode. Dette 
utgjør 0,4 mill kroner pr år.   
 
Tilsynssensorer 
Alle studieprogrammer skal ha en ekstern tilsynssensor. Tilsynssensors arbeidsoppgave skal være 
føre tilsyn med vurderingsformer, gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser og å føre tilsyn 
med standarden på resultatene. Tilsynssensorer skal også rapportere om tilsynet og gi råd om videre 
utvikling av vurderingsopplegg og om gjennomføring av vurderingsopplegg. Hittil har ikke alle 
masterprogrammene hatt en tilsynssensor, men dette inføres nå. Den totale kostnaden for 
tilsynssensorordningen vil i 2013 bli 550 000 kroner. 
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Andre avsetninger 

Likestilling 
Fakultetet har som mål å øke kvinneandelen i vitenskapelig toppstillinger. I perioden 2010 til 2012 
var det et mål å øke kvinneandelen med 5 prosentpoeng. Andelen kvinner i vitenskapelige 
toppstillinger er økende, men vi har ikke nådd målene enda. I 2012 har fakultetet delt ut to 
stipendier à 500 000 kroner til kvinnelige førsteamanuenser som et bidrag til å kvalifisere seg til 
toppstillinger. Denne satsingen ønsker vi å videreføre til neste år, men denne gangen kun tildele ett 
stipend. Vi ønsker også å videreføre forskningsveiledningskurset i samarbeid med legeforeningen og 
Helse SørØst. Det foreslås å avsette 750 000 kroner til likestilling i 2013. 
 
Fakultetet 200 år i 2014 
Det medisinske fakultet skal feire sitt 200 års jubileum i 2014 og fakultetsstyret har vedtatt et 
budsjett på vel 3,3 mill kroner til feiringen. Fakultetsledelsen ønsker at denne kostnaden tas over tre 
år. Vi forventer at 2 mill kroner tas fra et regnskapsmessig overskudd i 2012, og den siste millionen 
tas over budsjettet i 2014.  
 
Lederutvikling 
Fakultetet har satset mye på lederutvikling etter omorganiseringen, gjennom ledersamlinger for alle 
fakultetets ledere. Disse samlingene har blitt veldig godt mottatt og oppslutningen er stor. Det er et 
ønske at disse samlingene videreføres. Videre ønsker også fakultetet å videreføre og oppmuntre 
fakultetets forskere til å delta på UiOs forskningslederprogram, som også har vært en stor suksess. 
Det foreslås å avsette 400 000 kroner til lederutvikling i 2013. 
 
Generell reserve og generell drift 
I fordelingen for 2013 er det lagt inn en reduksjon på generell reserve og generell drift på 400 000 
kroner til sammen.  
 
Gjennom bruk av fordelingsmodellen, med de priser og faktorer som nevnt tidligere i notatet, samt 
sentrale satsinger og avsetninger foreslås følgende fordeling: 
 

Enheter 
Forslag til 

fordeling 2013 
Hovedfordeling 

2012 Endring i % 

Endring 
2012-
2013 

Fakultetet felles 162 539 158 286 2,69 % 4 253 
Institutt for medisinske basalfag 119 929 118 477 1,23 % 1 452 
Institutt for helse og samfunn 77 782 78 104 -0,41 % -322 
Institutt for klinisk medisin 214 528 207 363 3,46 % 7 165 
Sum det medisinske fakultet 574 778 562 230 2,23 % 12 548 

 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til den foreslagte budsjettfordeling av post 50 for 2013. 
Dekanen gis fullmakt til å: 
a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, e-læring og studiekvalitet 
b. Foreta mindre justeringer av fordelingen 
 
 
Vedlagt følger: 
Forslag til fordeling- tabell 
Tilbakemeldinger på tentativ fordeling fra instituttene 
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