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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 18. oktober 2012, klokken 10:00 – 11:00,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene 

Gry B. Larsen, NTL 
Belinda Eikaas Skjøstad, Forskerforbundet 
Erlend Huglen, fakultetsverneombud 

Fra Det medisinske fakultet

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, assisterende 
fakultetsdirektør 

 
Bjørn Hol, fakultetsdirektør 

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi 
Halvor Fahle, rådgiver økonomi 
Åse Sørheim (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Virksomhetsrapportering 2. tertial 2012 
Seniorrådgiver Mette Langballe orienterte om virksomhetsrapporteringen for annet tertial, der 
det blir lagt særlig fokus på gjennomføring av årsplanen. Fakultetet legger vekt på å bygge inn 
en del informasjon fra instituttenes rapporter.  
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Representanten fra NTL påpekte at de ulike fakultetene gir meget motstridende 
tilbakemeldinger i sine høringssvar, mens saksframlegg og vedtaksforslag til 
Universitetsstyret ikke tar opp i seg de ulike synene. Alle fakultetene har mest tro på at 
modell en vil være den riktige, men det er uklarhet rundt hvilke implikasjoner modell 
en vil få. Man står nå overfor en konkretisering av hvilke arbeidsoppgaver som skal 
legges til hvilket nivå. Det er enighet om at det også innenfor modell en er en del 
oppgaver som må ligge sentralt. 

Drøftingssaker 
  
Sak 2 Årsplan 2013-2015 

Seniorrådgiver Mette Langballe gjennomgikk revidert utkast til årsplan 2013-2015. Årets 
revisjon innebærer ikke så veldig store endringer, noen tiltak har gått ut som følge av at de er 
gjennomført eller at de har blitt integrert i andre tiltak, noen nye tiltak har kommet til. 
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Representanten fra NTL påpekte at fakultetets prioriterte strategier 26-28 er viktig å ta 
med seg både i leder- og ansatterekruttering og –opplæring. Introduksjonskurs for 
nyansatte er en god idé. 

• Forskerforbundets representant spurte om det er planlagt undervisning i nybygget til 
Domus Medica. Dette er ikke bestemt ennå, man har heller ikke fastsatt noen formell 
åpningsdato for bygget, januar/februar 2013 antydes.  



Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 18. oktober 2012 Side 2 av 2 

Sak 3 Fordeling 2013 
Seniorrådgiver Mette Langballe orienterte om temaet. Det er lite nytt i fordelingen til 
fakultetet fra UiO sentralt. Av endringer nevnte hun en liten økning på endring i studieplasser, 
blant annet knyttet til økt opptak på ernæring samt fellesgrad i helseøkonomi. De ti nye 
studieplassene i medisin er ennå ikke lagt inn, men forventes å komme i endelig 
disposisjonsskriv. 1,5 millioner kroner skal gå inn i samarbeidet med senteret i St. Petersburg. 
 
Endringer i fordelingsmodellen: 
Av endringer i fordelingsmodellen viste hun til en økning på 2,6 % per årsverk i 
utdanningskomponenten, dette tilsvarer foreslått lønnskompensasjon. Videre har det blitt gjort 
en økning på ett prosentpoeng på faktoren for stipendiater på de ulike instituttene, ellers er 
prisene uendret. 
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Forskerforbundets representant spurte om det settes inn ekstra studieadministrative 
ressurser på nye studieprogram, for eksempel Joint Degree, Master of Public Health 
etc. I fordelingen er det lagt inn ekstra midler for økt undervisning, samt en halv 
studiekonsulentstilling til Joint Degree. 

• Fakultetet har meldt inn studieplassfordelingen som en økonomisk utfordring til 
universitetsledelsen; Medfak har fått et lavt tall i forhold til fakultetets måltallHA-2012 
når det gjelder studieprogrammene.  

Sak 4 Eventuelt 
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 
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5 MED  per august 2012

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

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

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

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -43 897 -52 754 -52 754 0 -52 754 -52 754
30-32 Salgsinntekter -1 359 -1 670 -580 1 089 -892 -245
34 Tilskudd og refusjoner -6 646 -2 579 -7 869 -5 290 -9 261 -7 594
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

17 824 21 858 23 565 1 707 47 631 40 394

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-39 003 -34 639 -33 263 1 377 -50 264 -50 597

390 Inntekt fra bevilgninger -352 907 -373 209 -341 056 32 154 -543 813 -569 729
3960 Overheadinntekter -49 927 -51 461 -55 559 -4 098 -89 126 -83 015
3971 UiOs egenandel 31 022 34 644 36 618 1 974 60 248 56 588
3 Øvrige inntekter -2 609 -2 424 -1 886 538 -3 298 -2 955
35 Prosjektavslutning oppdrag -145 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -403 750 -409 481 -380 029 29 451 -588 775 -617 152
4 Varer for videresalg 5 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt 5 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 191 013 198 789 199 212 423 319 903 321 849
5051 Overtid 1 408 1 395 0 -1 395 0 NA
511 Variabel lønn 10 838 11 017 14 063 3 046 21 995 22 417
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 84 780 90 053 88 846 -1 207 142 501 143 410
581 Offentlige refusjoner -10 701 -8 428 -7 087 1 341 -10 875 -11 555
589 Refusjon frikjøp -2 843 -7 268 -7 395 -127 -11 617 -12 128
589 Kostnad frikjøp -66 595 55 -540 85 499
589 Refusjon internt fin frikjøp -4 646 -5 455 -6 480 -1 025 -9 833 -8 381
589 Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 252
5 Øvrige personalkostnader 2 413 2 408 216 -2 192 338 -512
Personalkostnader Totalt 272 196 283 106 281 430 -1 676 452 496 455 852
60 Av - og nedskriving 39 003 34 639 33 263 -1 377 50 264 50 597
63 Kostnader vedr. lokaler 43 178 44 810 44 309 -501 66 464 66 464
65 Driftsmateriell og bøker 9 170 11 430 10 963 -467 18 971 17 057
66 Reparasjon og vedlikehold 1 479 2 127 2 168 41 2 911 460
67 Kjøp av tjenester 5 686 5 060 3 155 -1 905 5 861 5 668
68 Kurs, konferanse og trykksaker 5 055 5 688 8 745 3 057 13 487 13 502
6-9 Øvrige driftskostnader 2 485 2 178 -11 042 -13 219 -16 045 4 602
70/71 Transport/reise 6 737 7 470 10 175 2 705 18 534 14 118
7198 Overheadkostnader 0 606 0 -606 0 0
73 Representasjon/markedsføring 1 319 1 280 1 002 -278 1 759 2 096
74 Tilskudd/kontingenter 2 232 548 2 210 1 662 3 404 1 453
88 Prosjektavslutning bidrag 2 349 -5 425 0 5 425 0 -656
Driftskostnader Totalt 118 691 110 411 104 947 -5 464 165 608 175 361

Resultat -56 755 -68 716 -46 406 22 310 -23 425 -38 693

Resultat (isolert) -12 858 -15 962 6 348 22 310 29 330 14 061

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% 7% 8% 17%
Personalkostnadsgrad 70% 69% 69% 72%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 17% 23% 22% 17%
Husleie kostnadsgrad 9% 9% 9% 11%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Halvor Fahle den 12.okt.2012

Regnskapet pr 31. august viser et overskudd på 68,7 mill kroner. Dette 
er 22,9 mill kroner mer enn budsjettert og en økning på 16 mill siden 
nyttår.

Inntektene fra bevilgninger er 32,1 mill kroner høyere enn budsjettert. 
Fakultetet har fått inn ubudsjetterte inntekter for vitenskapelig utstyr, 
MLS-stipendiater, frigjorte IHR midler og fellesløftet. 

Personalkostnadene er som budsjettert. Andre driftskostnader er 5,4 
mill høyere enn budsjettert. Budsjettallet er inkludert fakultetets 
korreksjon på 20 millioner for 2012.10.12

Nettoeffekten mot prosjektene (Overhead, Egenandel, Frikjøp og 
prosjektavslutninger) er som budsjettert.

Prognosen for utgangen av året er et overskudd på 38,7 millioner 
kroner.
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Institutt for medisinske basalfag  per august 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 -971 -1 314 -555 758 -833 -245
34 Tilskudd og refusjoner -5 534 -1 015 -2 784 -1 769 -4 176 -4 614
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

9 416 16 974 16 640 -334 36 531 29 694

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-1 882 -2 951 -3 620 -669 -5 800 -5 800

390 Inntekt fra bevilgninger -82 088 -85 871 -103 757 -17 886 -147 757 -147 952
3960 Overheadinntekter -29 991 -26 618 -27 985 -1 367 -44 500 -41 300
3971 UiOs egenandel 23 827 22 381 23 114 733 37 300 35 100
3 Øvrige inntekter -2 220 -1 994 -1 746 248 -2 800 -2 490
35 Prosjektavslutning oppdrag -25 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -89 469 -80 407 -100 693 -20 286 -132 035 -137 606
4 Varer for videresalg 4 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt 4 0 0 0 0 NA
50 Fast lønn 50 554 51 977 53 390 1 413 85 550 84 952
5051 Overtid 738 769 0 -769 0 NA
511 Variabel lønn 1 775 1 602 2 418 816 3 660 3 433
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 22 910 23 861 23 682 -179 37 874 37 510
581 Offentlige refusjoner -3 395 -2 915 -2 437 479 -3 900 -3 900
589 Refusjon frikjøp -286 -714 0 714 -253 -1 411
589 Kostnad frikjøp 88 393 0 -393 0 126
589 Refusjon internt fin frikjøp -3 469 -2 807 -4 111 -1 303 -6 200 -5 200
589 Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader 663 362 8 -353 13 271
Personalkostnader Totalt 69 579 72 527 72 951 425 116 744 115 781
60 Av - og nedskriving 1 882 2 951 3 620 669 5 800 5 800
63 Kostnader vedr. lokaler 248 89 0 -89 0 0
65 Driftsmateriell og bøker 6 009 6 563 7 638 1 075 14 160 12 546
66 Reparasjon og vedlikehold 897 512 135 -377 268 135
67 Kjøp av tjenester 373 722 540 -182 1 420 2 560
68 Kurs, konferanse og trykksaker 500 1 571 1 267 -304 1 859 2 150
6-9 Øvrige driftskostnader 563 766 516 -250 860 700
70/71 Transport/reise 1 610 1 623 2 240 618 4 435 2 534
7198 Overheadkostnader 0 606 0 -606 0 0
73 Representasjon/markedsføring 253 310 63 -247 94 256
74 Tilskudd/kontingenter 237 209 927 717 1 340 1 401
88 Prosjektavslutning bidrag 3 780 -617 0 617 0 NA
Driftskostnader Totalt 16 351 15 304 16 945 1 641 30 235 28 082

Resultat -16 084 -7 081 -25 301 -18 220 439 -8 248

Resultat (isolert) -3 534 7 424 -10 796 -18 220 14 944 6 257

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% 9% 10% 9%
Personalkostnadsgrad 60% 78% 77% 83%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 22% 23% 17%
Husleie kostnadsgrad 18% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Trude Abelsen den 18.sep.2012

Per 2. tertial 2012 viser IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet et positivt 
regnskapsresultat på kr 7 mill. Dette er 18,2 mill. lavere enn budsjettert. 
Avviket skyldes i hovedsak kr 17,9 mill lavere KD-inntekter enn budsjettert.
IMB har hittil i år mottatt ubudsjetterte inntekter på ca kr 5 mill. Dette utgjøres 
av Forskerlinjemidler (1 mill), MLS-midler (0,6 mill), ulike likestillingsmidler 
(0,78 mill), IHR-midler (0,5 mill), samt midler til forskningsinfrastruktur (1,24 
mill). Ytterligere kr 2,6 mill kr (utstyr kl. I) er tildelt, men ikke mottatt. 
Overføring fra fakultetet for utstyr til nybygg Domus Medica (kr 23,5 mill) har 
ikke funnet sted så tidlig som opprinnelig planlagt. Instituttet og 
innkjøpsseksjonen vil dessuten ikke kunne gjennomføre alle utstyrsinnkjøp til 
nybygget innen utgangen av 2012. Det er derfor besluttet at kr 15 mill 
overføres til IMB i 3. tertial 2012 og resten i 2013.
Estimatet for årets nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter er nedjustert 
med kr 2 mill til kr 11,4 mill. Det forventes at lavere lønnskostnader dekker 
dette inntektstapet. IMB har lavere lønnskostnader per august hovedsakelig i 
serviceavdelingene og administrasjonen, og vil få lavere personalkostnader 
også i siste tertial som hovedsakelig forårsakes av tidsavvik i rekruttering til 
vitenskapelige stillinger.
På nåværende tidspunkt forventes det at IMB vil få et positivt 
regnskapsresultat på om lag kr 8,3 mill per 31.12.2012. Prognosen innebærer 
framtidige forpliktelser på ca. 11 mill. knyttet til øremerkede tildelinger, som 
vitenskapelige utstyrsmidler (5 mill), SFF- og SFF finalisttildelinger (1,5 mill), 
forskningssatsinger (1,6 mill.) og startpakker (2,6 mill).
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Institutt for helse og samfunn  per august 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 -69 0 -25 -25 -59 0
34 Tilskudd og refusjoner -297 -591 0 591 0 -480
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

1 135 560 792 232 1 900 1 500

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-321 -537 -347 190 -520 -853

390 Inntekt fra bevilgninger -51 366 -51 129 -49 790 1 340 -80 994 -81 916
3960 Overheadinntekter -8 737 -11 807 -12 890 -1 083 -21 454 -18 543
3971 UiOs egenandel 3 722 7 960 8 299 339 14 400 12 940
3 Øvrige inntekter -256 -289 -140 149 -498 -465
35 Prosjektavslutning oppdrag -120 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -56 308 -55 833 -54 100 1 733 -87 225 -87 817
4 Varer for videresalg NA 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt NA 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 33 131 36 440 36 637 197 60 469 59 214
5051 Overtid 279 169 0 -169 0 NA
511 Variabel lønn 1 402 1 856 2 213 357 4 187 4 079
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 14 267 16 199 15 626 -573 25 970 25 408
581 Offentlige refusjoner -450 -747 -313 434 -470 -1 150
589 Refusjon frikjøp -1 208 -3 846 -3 837 9 -6 439 -5 792
589 Kostnad frikjøp -246 203 55 -147 85 373
589 Refusjon internt fin frikjøp -1 176 -2 648 -2 370 278 -3 633 -3 181
589 Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 252
5 Øvrige personalkostnader 291 376 51 -325 90 90
Personalkostnader Totalt 46 289 48 001 48 062 61 80 259 79 293
60 Av - og nedskriving 321 537 347 -190 520 853
63 Kostnader vedr. lokaler 1 055 986 1 040 54 1 560 1 560
65 Driftsmateriell og bøker 93 173 200 27 300 0
66 Reparasjon og vedlikehold 116 168 61 -107 175 325
67 Kjøp av tjenester 699 817 727 -91 1 609 1 425
68 Kurs, konferanse og trykksaker 944 1 047 908 -139 1 964 1 950
6-9 Øvrige driftskostnader 270 317 -583 -900 -418 10
70/71 Transport/reise 1 709 1 629 3 049 1 420 6 821 4 357
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 466 330 320 -10 736 866
74 Tilskudd/kontingenter 128 101 41 -60 202 2
88 Prosjektavslutning bidrag -100 -302 0 302 0 -656
Driftskostnader Totalt 5 702 5 803 6 110 307 13 468 10 691

Resultat -12 127 -12 697 -10 597 2 100 -4 167 -8 501

Resultat (isolert) -4 318 -2 029 71 2 100 6 501 2 167

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 3% 9% 12% 23%
Personalkostnadsgrad 79% 91% 86% 89%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 13% 9% 14% 11%
Husleie kostnadsgrad 8% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Lars Roald den 17.sep.2012

BASISØKONOMI

Det har ikke vært hendelser i august som påvirker årsprognosen i 
vesentlig grad. 

Resultatet fratrukket effekten av prosjekt og investering er 2,2 mill 
bedre enn budsjett.

Resultatet av summen av avvik for prosjektene og investeringene er på 
budsjett.

Inntekter: Avviket på 2,0 mill skyldes tildelinger til 
internasjonalisering, og andre 

ikke budsjetterte satsninger i UiO samt tømming av Medinnova konti.

Prosjektene: Aktiviteten i prosjektene er lavere (eller senere oppstart) 
enn budsjett.

Lønnskost: i basis er på budsjett, mens frikjøpet står for det lille avviket 
som er.

Drift: er på budsjett, avviket skyldes prosjekt som er avsluttet med 
overskudd.

Den ubudsjetterte inntekten i perioden forventes å gi tilsvarende økning 

5/12

-16,000

-14,000

-12,000

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

-13533

-7809

-12127

-10668

-12697

-4561

952 924

-2369 -2336

ja
nu

ar

fe
br

ua
r

ma
rs

ap
ril

ma
i

ju
ni ju
li

au
gu

st

se
pt

em
be

r

ok
to

be
r

no
ve

mb
er

de
se

mb
er

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000 -14,000

-12,000

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

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



i kostnader. De bundne midlene ved periodeslutt var 3,2 mill.

PROSJEKTØKONOMI

Flere av de budsjetterte prosjektene har hatt senere oppstart enn 
budsjett og både lønnskostnader og driftskostnader er lavere enn 
budsjett.

27 prosjekter er avsluttet til nå i år og det er opprettet 15. Avsluttede 
prosjekter har samlet et overskudd på 0,3 mill.

Det er for tiden 143 prosjekter, 6 finansiert av EU, 29 av NFR og 108 
finansert av andre.
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Institutt for klinisk medisin  per august 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 -274 -356 0 356 0 0
34 Tilskudd og refusjoner -1 628 -821 -5 085 -4 264 -5 085 -2 500
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

5 636 3 517 6 000 2 483 9 000 9 000

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-2 438 -3 597 -2 587 1 010 -3 880 -3 880

390 Inntekt fra bevilgninger -129 004 -142 773 -129 180 13 593 -208 315 -217 315
3960 Overheadinntekter -10 973 -12 997 -14 227 -1 230 -22 409 -22 409
3971 UiOs egenandel 3 474 4 302 5 194 893 8 505 8 505
3 Øvrige inntekter 121 -12 0 12 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -135 086 -152 737 -139 884 12 854 -222 183 -228 598
4 Varer for videresalg 1 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 1 NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 86 523 88 973 87 260 -1 713 138 789 142 868
5051 Overtid 277 352 0 -352 0 NA
511 Variabel lønn 3 557 3 700 3 834 134 5 751 6 509
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 37 556 39 343 38 597 -745 61 296 63 251
581 Offentlige refusjoner -4 937 -4 162 -4 000 162 -6 000 -6 000
589 Refusjon frikjøp -1 350 -2 706 -3 558 -853 -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 553 441 47 -395 70 470
Personalkostnader Totalt 122 272 125 941 122 180 -3 761 194 982 202 173
60 Av - og nedskriving 2 438 3 597 2 587 -1 010 3 880 3 880
63 Kostnader vedr. lokaler 100 34 0 -34 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 3 082 4 341 3 059 -1 282 4 411 4 411
66 Reparasjon og vedlikehold 312 1 495 1 972 477 2 468 0
67 Kjøp av tjenester 2 858 2 275 765 -1 510 1 148 1 148
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 271 1 698 4 319 2 621 6 289 6 289
6-9 Øvrige driftskostnader 1 436 896 1 412 516 2 093 2 473
70/71 Transport/reise 2 489 2 592 3 238 647 4 730 4 730
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 157 113 0 -113 0 200
74 Tilskudd/kontingenter 27 213 1 208 995 1 813 0
88 Prosjektavslutning bidrag -1 331 -5 238 0 5 238 0 NA
Driftskostnader Totalt 12 839 12 014 18 560 6 546 26 830 23 130

Resultat -6 277 -16 685 -1 046 15 638 -2 274 -5 198

Resultat (isolert) 26 -14 782 856 15 638 -372 -3 296

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -2% 3% 1% 11%
Personalkostnadsgrad 80% 90% 89% 91%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 10% 11% 9%
Husleie kostnadsgrad 2% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Svein Arnesen den 17.sep.2012

1. Generell kommentar til totalt resultat: 

Totalt viser regnskapet et overskudd på 16,7 mill. Dette er et positivt 
avvik (15,6 mill.) mot budsjettet. Det er flere årsaker til det: 
Periodiseringsnøkkelen for «Inntekter fra KD» gir ujevn fordeling, 
ekstra tildelinger og prosjekter avsluttet mot basis er hovedårsakene.

2. Kommentar til hovedpostene

a. KD-inntekter: Inntekter fra KD er 13,6 mill. høyere enn budsjettert. 
Ca. 3,5 mill. skyldes periodiseringer mens ca. 10 mill. er ekstra 
tildelinger som har kommet i løpet av året utover den opprinnelige 
rammen.

b. Nettoeffekt prosjektene: Refusjon av indirekte kostnader (OH): 
Negativt avvik på

-1,2 mill. hittil i år. Årsaken er lavere lønnskostnader på prosjekter (Se 
punkt 2 c EFV). Egenandel: Positivt avvik på 0,9mill. Årsaken er 
lavere forbruk av lønn og drift enn budsjettert.

c. Fastlønn: Instituttet har et negativt avvik på 1,7 mill. Årsaken er 
forlengelser av stillinger som ikke er tatt med i lønnsbudsjettet samt 
lønnsøkning gjennom 2.3.4. forhandlinger som det heller ikke er tatt 
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høyde for i lønnsbudsjettet. 

d. Total drift: Driftskostnader har et positivt avvik på 6,5mill. Det 
inkluderer 5,2 mill. i prosjektavslutninger. Det reelle avviket er derfor 
lavere. Historisk har forbruket av driftskostnader vært lavere i starten 
av året enn mot slutten av året, og vi forventer en økning av forbruk på 
driftskostnader i siste tertial. Investeringer ligger betydelig under 
budsjett med et positivt avvik på 2,5 mill. Det er sannsynlig at 
forskningsmiljøene venter på fellesinnkjøpet av it-utstyr. Investeringer 
må sees i sammenheng med driftskostnader og det forventes en økning 
i forbruk.

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Den 
kunnskapen vi har per 31.8.2012 tilsier at vi må justere vår prognose 
for driftsresultatet i 2012 til et overskudd på 3,3 mill., som inkludert 
overføringer fra tidligere år gir et resultat på 5,2 mill. Økningen kan 
tilskrives økte tildelinger som ikke forventes benyttet inneværende år.
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Det medisinske fakultet felles  per august 2012

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

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

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

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -17 235 -25 679 -25 679 0 -25 679 -25 679
30-32 Salgsinntekter -45 NA NA NA NA NA
34 Tilskudd og refusjoner 813 -152 0 152 0 0
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

1 638 807 133 -674 200 200

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-34 363 -27 555 -26 709 845 -40 064 -40 064

390 Inntekt fra bevilgninger -90 449 -93 436 -58 329 35 107 -106 747 -122 547
3960 Overheadinntekter -226 -40 -457 -418 -763 -763
3971 UiOs egenandel 0 1 11 10 43 43
3 Øvrige inntekter -254 -129 0 129 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -122 887 -120 503 -85 352 35 151 -147 331 -163 131
4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 20 804 21 400 21 925 526 35 094 34 816
5051 Overtid 114 106 0 -106 0 NA
511 Variabel lønn 4 104 3 859 5 598 1 739 8 397 8 397
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 10 047 10 651 10 941 290 17 361 17 241
581 Offentlige refusjoner -1 919 -603 -337 267 -505 -505
589 Refusjon frikjøp NA -2 0 2 0 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 906 1 229 110 -1 119 165 -1 343
Personalkostnader Totalt 34 056 36 638 38 237 1 599 60 512 58 606
60 Av - og nedskriving 34 363 27 555 26 709 -845 40 064 40 064
63 Kostnader vedr. lokaler 41 775 43 701 43 269 -432 64 904 64 904
65 Driftsmateriell og bøker -14 354 67 -287 100 100
66 Reparasjon og vedlikehold 155 -48 0 48 0 NA
67 Kjøp av tjenester 1 756 1 246 1 123 -123 1 685 535
68 Kurs, konferanse og trykksaker 2 340 1 373 2 250 878 3 376 3 114
6-9 Øvrige driftskostnader 214 198 -12 387 -12 585 -18 580 1 420
70/71 Transport/reise 929 1 627 1 647 20 2 548 2 498
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 443 527 619 92 929 774
74 Tilskudd/kontingenter 1 840 24 33 9 50 50
88 Prosjektavslutning bidrag NA 733 0 -733 0 NA
Driftskostnader Totalt 83 799 77 290 63 332 -13 958 95 076 113 459

Resultat -22 267 -32 254 -9 462 22 792 -17 423 -16 746

Resultat (isolert) -5 031 -6 575 16 217 22 792 8 256 8 933

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 22% 11% 13% 27%
Personalkostnadsgrad 59% 31% 30% 32%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 29% 43% 37% 30%
Husleie kostnadsgrad 10% 27% 33% 37%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Espen Lyng Andersen den 18.sep.2012

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 32,2 
mill kroner, dette er vel 22,8 mill kroner mer enn budsjettert. Det store 
overskuddet skyldes i hovedsak at tildelingen til 
infrastruktur/vitenskapelig utstyr i forbindelse med tilbygget ved 
Domus Medica ikke er fordelt.

Vi har et positivt avvik på ca 35,1 mill kroner på inntektene. Avviket 
skyldes primært ennå ikke fordelte strategiske midler til instituttene 
(vitenskapelig utstyr, startpakker, stimuleringsmidler og strategiske 
midler ved Internasjonal seksjon), samt ikke iverksatt utsatt aktivitet fra 
2011. Vi er også tildelt ca 3 mill kroner kroner i forbindelse med 
fellesløfte som skal fordeles ut til enhetene.

Personalkostnader gir oss et mindreforbruk på 1,6 mimllioner kroner. 
Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til Internasjonal seksjon og de 
regionaletiske komiteer. Ved Internasjonalseksjon skyldes det en 
generell nedbemanning og ved de regionaletiske komiteer skylde det et 
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lavere for bruk av bilagslønn.

Vi har et positivt avvik på drift på ca 13,9 mill kroner, mens det reelle 
mindreforbruket er ca 0,6 mill kroner.Differansen mellom hva 
regnskapsrapporten viser av avvik og det reelle avviket skyldes at 
fakultetet la inn en korreksjon av budsjettert resultat med 20 millioner 
for 2012. Dette vises som en reduksjon på kostnadssiden. Reduksjonen 
utgjør ca. 13,3 mill kroner for perioden. Dette tilsammen gir et mindre 
forbruk på 13,9 mill kroner
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5 MED  per august 2012

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

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

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

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -138 165 -292 159 -292 159 0 -292 159 -291 958
30-32 Salgsinntekter -1 176 -2 482 -2 940 -458 -5 372 -6 737
34 Tilskudd og refusjoner -223 437 -191 703 -245 831 -54 128 -357 425 -375 861
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

9 004 3 114 3 221 107 3 832 29 327

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-2 518 -3 275 1 633 4 908 2 450 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -2 969 0 2 969 0 -2 850
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -31 022 -34 644 -35 748 -1 104 -58 263 -62 187
3 Øvrige inntekter -354 -230 0 230 0 -200
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -249 503 -232 189 -279 664 -47 475 -414 779 -418 508
4 Varer for videresalg 0 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt 0 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 75 400 78 443 78 088 -354 125 862 140 668
5051 Overtid 233 192 0 -192 0 NA
511 Variabel lønn 2 392 1 665 2 436 770 3 664 4 769
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 31 828 33 759 33 897 138 54 567 61 217
581 Offentlige refusjoner -6 549 -5 007 -1 195 3 812 -1 702 -2 931
589 Refusjon frikjøp -8 0 -10 -10 -34 -410
589 Kostnad frikjøp 2 992 7 450 8 567 1 118 13 430 13 378
589 Refusjon internt fin frikjøp 0 -16 0 16 0 -252
589 Kostnad internt fin frikjøp 4 646 5 471 6 103 632 9 268 8 381
5 Øvrige personalkostnader 6 934 7 517 2 038 -5 479 2 765 3 988
Personalkostnader Totalt 117 869 129 473 129 924 451 207 821 228 807
60 Av - og nedskriving 2 518 3 275 0 -3 275 0 50
63 Kostnader vedr. lokaler 1 146 342 0 -342 0 50
65 Driftsmateriell og bøker 15 657 17 156 35 511 18 355 63 932 80 474
66 Reparasjon og vedlikehold 709 712 0 -712 0 0
67 Kjøp av tjenester 30 214 21 297 22 008 711 33 976 50 736
68 Kurs, konferanse og trykksaker 3 577 3 967 7 470 3 504 12 515 4 693
6-9 Øvrige driftskostnader 1 366 1 552 6 656 5 104 16 278 -2 138
70/71 Transport/reise 6 191 8 054 9 905 1 851 19 557 22 324
7198 Overheadkostnader 49 677 50 887 53 986 3 099 86 433 93 241
73 Representasjon/markedsføring 925 659 178 -481 267 582
74 Tilskudd/kontingenter 6 086 3 038 2 942 -96 3 266 2 942
88 Prosjektavslutning bidrag -3 061 5 425 0 -5 425 0 545
Driftskostnader Totalt 115 004 116 364 138 656 22 292 236 225 253 499

Resultat -154 796 -278 509 -303 244 -24 735 -262 892 -228 160

Resultat (isolert) -16 630 13 650 -11 085 -24 735 29 267 63 798

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 32% 32% 55% 120%
Personalkostnadsgrad 50% 49% 50% 53%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 51% 49% 47%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Halvor Fahle den 12.okt.2012

Regnskapet for fakultetets eksternt finansierte virksomhet viser pr 31. 
august et overskudd på 278 millioner kroner. Dette er 24 millioner 
lavere enn budsjettert.

Inntektene er 47 millioner lavere enn budsjettert hittil i år. Avviket er 
jevnt fordelt på alle våre kategorier av bidragsytere (NFR, Næringsliv 
og personer, Andre statlige enheter). Det er gjort en feil i 
budsjetteringen av inntektene fra Jebsen på 12,5 millioner kroner. Det 
er ellers ingen endring i forventet inntekt og det forutsettes av avviket 
reduseres.

Lønnskostnader er som budsjettert mens drifskostnader er 22 millioner 
kroner lavere enn budsjetter. Avviket skyldes i stor grad periodiseringer 
på nye/framtidige prosjekter. Det har også vært lavere aktivitet på disse 
prosjektene hittil i år. Vi forventer at aktiviteten vil ta seg opp andre 
halvår.

Fakultetet har nå 644 aktive prosjekter. Ingen av disse anses som 
problemprosjekter.
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Institutt for medisinske basalfag  per august 2012

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

2013
 (Prog.)

2014   
(Prog.)

2015
 (Prog.)

2016 
(Prog.)

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

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -26 035 -59 957 -59 957 0 -59 957 -59 810
30-32 Salgsinntekter 552 -175 -59 116 -59 -787
34 Tilskudd og refusjoner -71 571 -74 360 -73 892 468 -127 153 -129 526
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

4 187 1 822 400 -1 422 600 26 050

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-1 050 -1 411 1 633 3 044 2 450 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -119 0 119 0 0
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -23 827 -22 381 -23 326 -944 -37 300 -38 684
3 Øvrige inntekter -273 -36 0 36 0 0
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -91 983 -96 661 -95 244 1 417 -161 462 -142 947
4 Varer for videresalg 0 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt 0 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 25 703 22 666 17 550 -5 115 28 098 37 319
5051 Overtid 145 116 0 -116 0 NA
511 Variabel lønn 452 236 206 -30 316 916
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 11 095 9 974 7 600 -2 374 12 164 16 321
581 Offentlige refusjoner -3 379 -1 431 0 1 431 0 -486
589 Refusjon frikjøp -212 0 0 0 -24 -150
589 Kostnad frikjøp 438 331 0 -331 276 1 434
589 Refusjon internt fin frikjøp 0 -16 0 16 0 0
589 Kostnad internt fin frikjøp 3 469 2 823 4 111 1 287 6 200 5 200
5 Øvrige personalkostnader 731 799 123 -675 141 1 456
Personalkostnader Totalt 38 443 35 498 29 590 -5 908 47 172 62 012
60 Av - og nedskriving 1 050 1 411 0 -1 411 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 666 98 0 -98 0 50
65 Driftsmateriell og bøker 6 699 8 034 17 068 9 035 27 776 37 223
66 Reparasjon og vedlikehold 343 217 0 -217 0 0
67 Kjøp av tjenester 3 007 1 016 1 441 425 2 307 3 479
68 Kurs, konferanse og trykksaker 683 949 5 832 4 883 8 887 1 151
6-9 Øvrige driftskostnader 569 1 014 4 852 3 838 13 926 -2 793
70/71 Transport/reise 1 897 2 096 2 659 563 4 622 5 947
7198 Overheadkostnader 29 752 26 000 28 149 2 150 44 500 46 378
73 Representasjon/markedsføring 181 156 0 -156 0 0
74 Tilskudd/kontingenter 2 049 232 910 677 1 019 325
88 Prosjektavslutning bidrag -4 877 617 0 -617 0 NA
Driftskostnader Totalt 42 020 41 839 60 911 19 071 103 038 91 760

Resultat -37 555 -79 280 -64 701 14 579 -71 210 -48 985

Resultat (isolert) -11 520 -19 322 -4 743 14 579 -11 252 10 825

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 17% 17% 38% 82%
Personalkostnadsgrad 52% 47% 46% 46%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 53% 54% 54%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 1% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Trude Abelsen den 18.sep.2012

Den eksternt finansierte porteføljen til IMB er det per 2. tertial et 
regnskapsmessig overskudd på kr 79 mill. Det er kr 14 mill høyere enn 
budsjettert, hovedsakelig pga. lavere driftskostnader.

På inntektssiden er det totalt sett små avvik. På kostnadssiden viser 
regnskapet overforbruk på lønn og underforbruk på andre driftskostnader. 
Begge forhold skyldes til dels at det i budsjettet for årets nytilkomne prosjekter 
ikke er differensiert mellom lønn og drift. I framtidige budsjetter vil også de 
nye prosjektene budsjetteres med estimerte personalkostnader. Det 
budsjetteres dessuten generelt med for høye driftskostnader i eksisterende 
prosjekter fordi midler som ikke går til kontraktsfestet lønn eller kjente 
bestillinger legges til drift. Alternative budsjetteringsmodeller vurdes. 

Det er på nåværende tidspunkt ikke avdekket større avvik i enkeltprosjekter 
som krever spesielle tiltak og omdisponering av instituttets midler. 

IMB har 231 aktive prosjekter per 31.8.2012. Det er hittil i år avsluttet 36 og 
opprettet 35 prosjekter. De nye prosjektene har en samlet økonomisk ramme 
på kr 147 mill, herav kr 104 mill (71 %) fra eksterne bidragsytere. De fleste 
prosjektene har en løpetid på 3-4 år. Av de nye prosjektene mottar seks 
bidrag fra utenlandske kilder (7,7 mill), 16 fra ulike fond (12,9 mill), ett fra 
Helsedirektoratet (2,7 mill) og 12 fra NFR (78,4 mill). IMB har tilnærmet 
utelukkende bidragsprosjekter. Kun 3 av 231 prosjekter er oppdrag. Disse 
utgjør i underkant av 0,5 % av porteføljens totalramme, og to av tre utføres 
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innenfor Ernæringsforskning.

IMB ble tildelt prosjektmidler til tre prosjekter fra NFR’s FRIPRO-program i det 
såkalte «Fellesløftet». To av disse er opprettet og igangsatt, det siste starter i 
tredje tertial. Budsjettert totalramme for de tre prosjektene utgjør kr 38 mill, 
hvorav 31 % (kr 12 mill) tilføres fra NFR. Egenandel fra UiO i Fellesløft-
prosjektene er altså betydelig høyere enn i øvrige prosjekter. I tillegg til 
dekking av egeninnsats for faste ansatte og dekking av en vesentlig andel av 
indirekte kostnader knyttet til bl.a. infrastruktur, laboratoriedrift og 
administrasjon, bidrar instituttet med 16 årsverk internfinansierte stipendiater 
og post doktorer. Midler for seks av stipendiatårsverkene (to stillinger) tilføres 
instituttet fra UiO i perioden 2013-2015. 
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Institutt for helse og samfunn  per august 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 -48 446
30-32 Salgsinntekter -525 -929 -1 301 -372 -2 943 -3 581
34 Tilskudd og refusjoner -42 989 -48 064 -45 911 2 153 -68 102 -72 438
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

70 5 0 -5 0 0

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-22 -24 0 24 0 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -2 850 0 2 850 0 -2 850
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -3 722 -7 960 -7 217 743 -12 415 -13 840
3 Øvrige inntekter 247 -200 0 200 0 -200
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -46 941 -60 022 -54 428 5 593 -83 460 -92 909
4 Varer for videresalg NA 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt NA 0 0 0 0 NA
50 Fast lønn 15 437 17 852 19 040 1 188 31 571 29 488
5051 Overtid 26 11 0 -11 0 NA
511 Variabel lønn 618 312 54 -258 85 234
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 6 574 7 815 7 945 130 13 188 12 364
581 Offentlige refusjoner -687 -1 069 -220 849 -294 -1 038
589 Refusjon frikjøp 204 0 -10 -10 -10 -260
589 Kostnad frikjøp 1 297 4 413 5 009 596 8 229 7 019
589 Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 -252
589 Kostnad internt fin frikjøp 1 176 2 648 1 993 -655 3 068 3 181
5 Øvrige personalkostnader 1 223 1 258 1 102 -156 1 405 1 313
Personalkostnader Totalt 25 867 33 240 34 913 1 673 57 241 52 048
60 Av - og nedskriving 22 24 0 -24 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 111 77 0 -77 0 0
65 Driftsmateriell og bøker 129 111 0 -111 0 60
66 Reparasjon og vedlikehold 0 0 0 0 0 0
67 Kjøp av tjenester 1 542 2 343 2 510 167 5 265 6 924
68 Kurs, konferanse og trykksaker 940 1 189 1 338 149 2 963 2 877
6-9 Øvrige driftskostnader 343 -305 707 1 013 707 6
70/71 Transport/reise 837 2 367 4 310 1 943 10 573 11 525
7198 Overheadkostnader 8 729 11 811 11 443 -368 18 761 18 543
73 Representasjon/markedsføring 103 78 1 -77 2 317
74 Tilskudd/kontingenter 2 407 1 513 1 604 91 1 604 1 975
88 Prosjektavslutning bidrag 219 302 0 -302 0 545
Driftskostnader Totalt 15 382 19 510 21 913 2 403 39 875 42 771

Resultat -25 920 -56 206 -46 537 9 669 -35 278 -46 536

Resultat (isolert) -5 692 -7 272 2 397 9 669 13 656 1 911

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 35% 31% 50% 94%
Personalkostnadsgrad 61% 55% 65% 63%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 39% 45% 35% 37%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering
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Institutt for klinisk medisin  per august 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 -1 202 -1 378 -1 580 -202 -2 370 -2 370
34 Tilskudd og refusjoner -106 107 -67 279 -120 359 -53 080 -155 587 -167 312
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

4 747 1 287 2 821 1 534 3 232 3 277

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-1 445 -1 840 0 1 840 0 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -3 474 -4 302 -5 194 -893 -8 505 -9 620
3 Øvrige inntekter -329 6 0 -6 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -107 810 -73 505 -124 312 -50 807 -163 230 -176 026
4 Varer for videresalg 0 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 0 NA NA NA NA NA
50 Fast lønn 33 995 37 926 40 866 2 941 65 181 72 850
5051 Overtid 54 64 0 -64 0 NA
511 Variabel lønn 1 220 1 033 0 -1 033 0 355
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 14 026 15 958 17 496 1 538 27 905 31 220
581 Offentlige refusjoner -2 483 -2 507 -975 1 532 -1 407 -1 407
589 Refusjon frikjøp 0 0 0 0 0 0
589 Kostnad frikjøp 1 257 2 706 3 558 853 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 1 020 1 363 813 -551 1 219 1 219
Personalkostnader Totalt 49 089 56 543 61 758 5 215 97 823 109 162
60 Av - og nedskriving 1 445 1 840 0 -1 840 0 50
63 Kostnader vedr. lokaler 369 167 0 -167 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 8 858 9 012 18 442 9 431 36 156 43 191
66 Reparasjon og vedlikehold 367 495 0 -495 0 0
67 Kjøp av tjenester 25 650 17 938 18 057 119 26 404 40 333
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 951 1 829 40 -1 789 60 60
6-9 Øvrige driftskostnader 454 843 1 097 254 1 645 649
70/71 Transport/reise 3 454 3 558 2 916 -642 4 342 4 832
7198 Overheadkostnader 10 968 13 037 13 937 899 22 409 27 556
73 Representasjon/markedsføring 637 425 177 -249 265 265
74 Tilskudd/kontingenter 1 630 1 292 429 -864 643 643
88 Prosjektavslutning bidrag 1 597 5 238 0 -5 238 0 NA
Driftskostnader Totalt 57 379 55 676 55 094 -582 91 924 117 579

Resultat -92 384 -144 697 -190 871 -46 174 -156 894 -132 723

Resultat (isolert) -1 341 38 714 -7 460 -46 174 26 517 50 715

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 56% 54% 68% 197%
Personalkostnadsgrad 53% 51% 47% 50%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 43% 49% 53% 50%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Svein Arnesen den 17.sep.2012

1. Generell kommentar av totalen: Totalt har Klinmed et underskudd på 
38,7mill. hittil i år. Hovedårsaken er et stort negativt avvik på inntekter 
(se punkt 2a), en reduksjon i lønnskostnader (se 2c) og driftskostnader 
(se punkt 2d). Det forventes likevel at forbruket vil øke og inntekter vil 
tilføres som planlagt.

2. Kommentar hovedpostene

a. Inntekter: Et vesentlig negativt avvik på 50,8 mill. Hovedårsakene til 
avviket er at de fleste av professoratene ikke er fakturert enda (ca. 17 
mill.), vi har periodiseringsavvik når det gjelder NFR inntekter (ca. 9,5 
mill.) og vi har en stor feilbudsjettering av gaver til et K.G.Jebsen 
senter som utgjør 12,5 mill. Utover feilbudsjetteringen på 12,5 mill. er 
det ingen negativ endring i forventet inntekt og det forutsettes at 
avviket vil reduseres mot årsavslutningen.

b. Nettoeffekt: Ikke vesentlige avvik på overhead og egenandel. 
Negativt avvik på egenandel 0,9 mill. og positivt 1,2 mill. for overhead. 
Årsaken er lavere aktivitet på prosjektene enn forventet hittil i år.

c. Fastlønn: Positivt avvik på 2,9 mill. Avviket skyldes at planlagte 
tilsettinger er forsinket, men det er forventet at dette skal jevne seg ut 
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mot slutten av året.

d. Total drift: Negativt avvik på 0,6 mill. på driftskostnader. Her er 
prosjektavslutninger på 5,2 mill. inkludert, så det reelle avviket er 
positivt på ca. 4,7 mill. Avviket er redusert fra tidligere. Basert på 
historiske tall forventes større aktivitet mot slutten av året.

3. Klinmed har per 31.8.2012 247 eksternt finansierte prosjekter. 46 
«øvrige», 50 NFR, 138 professorater, 13 EU-prosjekter.

4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som kan betegnes som 
«problemprosjekter».
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Det medisinske fakultet felles  per august 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 -264
30-32 Salgsinntekter 0 NA NA NA NA NA
34 Tilskudd og refusjoner -2 769 -2 000 -5 669 -3 669 -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 -0 -1 -11 -10 -43 -43
3 Øvrige inntekter 0 0 0 0 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -2 770 -2 001 -5 680 -3 679 -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 266 0 632 632 1 011 1 011
5051 Overtid 8 0 0 0 0 NA
511 Variabel lønn 102 84 2 176 2 092 3 264 3 264
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 134 11 855 844 1 310 1 310
581 Offentlige refusjoner 0 0 0 0 0 0
589 Refusjon frikjøp NA 0 0 0 0 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 3 960 4 097 0 -4 097 0 0
Personalkostnader Totalt 4 469 4 193 3 663 -529 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 15 0 0 0 0 0
68 Kurs, konferanse og trykksaker 3 0 261 261 605 605
6-9 Øvrige driftskostnader -0 0 0 0 0 0
70/71 Transport/reise 3 32 20 -12 20 20
7198 Overheadkostnader 228 40 457 418 763 763
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 223 -661 738 1 399 1 388 1 388

Resultat 1 064 1 673 -1 136 -2 809 490 84

Resultat (isolert) 1 923 1 530 -1 278 -2 809 347 347

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 5% 17% -3% -84%
Personalkostnadsgrad 35% 45% 95% 119%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 52% 55% 5% -19%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Espen Lyng Andersen den 18.sep.2012

Fakultetsadministrasjonen har etter årets første sju måneder et 
underskudd på ca 1,7 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert 
resultat for perioden er et overskudd 1,1 mill kroner. Avviket på 2,8 
mill kroner skyldes i hovedsak periodiseringen av inntektene og 
kostnadene på forskerlinjeprosjektet. Prosjektet vil etter ny kontrakt få 
økte inntekter og kostnader. Fakultetsadministrasjonen har i perioden 
også avsluttet et underskuddsprosjekt. Årsaken til underskuddet var 
omdefinering av mva plikt for godkjenning av utenlandsk medisinske 
grad. Det var tatt hensyn til denne kostnaden i regnskapet. 

Vi har et avvik på 3,6 mill kroner på inntekter. Avviket skyldes i 
hovedsak en periodiseringsfeil i budsjettet til forskerlinjen( 1,8 mill 
kroner), samt at vi hadde budsjettert med inntekter på et prosjekt som 
er avsluttet( 1,8 mill kroner).

Vi har et avvik på lønn på ca 0,5 mill kroner. Dette er et lite avvik, men 
forklares med to store avvik med motsatt fortegn. Vi har et avvik på 1,5 
mill kroner på forskerlinjeprosjektet som skyldes forskuttert utbetaling 
av stipendier. For hele året vil avvike utgjøre 0,3 mill kroner. Dette vil 
bli dekket av neste års bevilgning. Vi hadde også budsjettert med 
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lønnsutgifter på på prosjektet for godkjenning av utenlandsk 
medisinske grad. Dette prosjektet er avsluttet. Det er også et lite avvik 
som skyldes nytt prosjekt som ikke budsjettert.

Vi har et positivt avvik på 1,4 mill kroner på drift. Det at vi i perioden 
har utført den ovenfor nevnte prosjektavslutningen. Denne vises som en 
inntektsføring (ca 0,7 mill kroner) på driftskostnadene. Resten av 
avviket skyldes at vi har budsjettert aktivitet på dette prosjektet. 

Vi har per dd 3 prosjekter som er aktive.
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Fakultetsnotat 
 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyret 
 
Saksbehandler: Mette G. Langballe 
Med.fak.sak: 2012/9834 
Oslo, 11. oktober 2012  
 
 
Virksomhetrapport 2. tertial 2012 - Orienteringssak  
 
Fakultetet sender hvert tertial en virksomhetsrapport til Universitetet i Oslo. Disse rapportene 
erstatter de tidligere årsrapportene. På samme måte sender instituttene sine virksomhetsrapporter 
til fakultetet hvert tertial. 
 
De tre virksomhetsrapportene har ulikt fokus. Virksomhetrapporteringen for 2. tertial har fokus på 
status på gjennomføring av årsplan og vurdering av økonomisk status.  
 
Vedlagt følger fakultetets og instituttenes virksomhetsrapport for 2. tertial 2012.  
 



Universitetet i Oslo  
 
 

 

 

Rapporterende enhet: 

MED 

 Rapportert av: 

Mette Groseth 

Langballe 

 Periode: 

2.tertial 

2012 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2012 

1. Innledning 

Fokus for fakultetsledelsen 2. tertial 2012 har vært revisjoner og samordninger av studieprogrammer 

og av forskerutdanningen. Dette vil bli nærmere omtalt senere i notatet. Arbeidet med nye 

handlingsplaner for internasjonalisering og likestilling har også falt i denne perioden. I det følgende vil 

vi gi en redegjørelse for status av gjennomført aktivitet innen områdene internasjonalisering, 

studiekvalitet, strategi for publisering, tiltak for innhenting av eksterne midler og IHR. 

 

2. Vurdering  av status 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet 

Internasjonalisering 

Fakultetet har, etter en utredning foretatt av en arbeidsgruppe oppnevnt av UiO, vedtatt å 

nedlegge Russlandsenteret i Moskva og overføre fakultetets virksomhet til Det norske 

universitetssenter i St. Petersburg.  Det er også foretatt en evaluering av fakultetets Internasjonale 

seksjon. Resultatet av evalueringen ble å avvikle seksjonen og overføre oppgavene der til andre 

enheter i fakultetssekretariatet.  

 

Fakultetsledelsen har i samråd med UiO-ledelsen bestemt å inngå en MOU-avtale med University of 

Jimma (UoJ) i Etiopia og hatt de første møtene i Jimma for å identifisere samarbeidsområder og -

former. Ledelsen ved UoJ kommer til Oslo i oktober for å planlegge  samarbeidet.  

 

Fakultetet har arbeidet med å legge til rette for at våre fagmiljøer kan utvikle samarbeid med 

fagmiljøer ved UC Berkeley. Fakultetet vil i første omgang prioritere nevrovitenskap, et område som 

også er ønsket av Berkeley. 

 

Fakultetet fordelte kr 400 000 i internasjonaliseringsmidler til hvert av instituttene. Midlene er 

viderefordelt ut til avdelinger, forskergrupper og prosjekter og vil blant annet bli benyttet til 

lærer/forskerutveksling, gjesteprofessorer og faglige arrangementer som skal bidra til å synliggjøre 

UiO internasjonalt. 

 

Fakultetet nådde sitt mål for indikatoren internasjonalisering i 2011, men vil selvfølgelig arbeide 

videre for å opprettholde det høye målet for utveksling. Fakultetet har flere engelskspråklige 

studietilbud. I medisinstudiet er 9.semester engelskspråklig, videre har vi to engelskspråklige 

masterprogrammer; International Community Health og Health Economics, Policy and 

Management.  Videre gis det undervisning på engelsk på fire enkeltkurs på masterprogrammet i 

ernæring (hvorav ett inngår i NOMA-programmet med to afrikanske partnere) og ytterligere to kurs 

på engelsk ved behov.  Det er også etablert en fellesgrad i European Master in Health Economics  
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ved fakultetet i 2012. Fakultetstyret vedtok i våren 2012 å starte opp en utredning med sikte på å 

etablere en Master of Public Health. 

 

Fakultetet har ca 50 studentutvekslingsavtaler med utenlandske læresteder. 

 

Studiekvalitetsarbeidet 
Det er igangsatt en rekke prosjekter med sikte på å forbedre studiekvaliteten på fakultetets 

programmer. Følgende kan nevnes spesielt: 

 

Revisjon av studieplanen i medisin, kalt Oslo96+. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal lage en 

overordnet plan for revisjonen, samt nedsette arbeidsgrupper som skal planlegge innføringen av 

den reviderte planen for hvert semester i detalj. Den overordnede planen skal være ferdig innen 

utgangen av 2012, mens arbeidsgruppene arbeider trinnvis etter hvert som de reviderte 

semestrene starter. 

 

Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som utreder mulighetene for å samordne emner, skape 

synergi mellom programmene og fornye innhold, lærings- og evalueringsformer på tvers av de 

eksisterende helsefaglige masterprogrammer (Megamaster-utredningen). 

 

Fakultetet vurderer bruk av team-baserte læringsformer ved flere programmer, og det 

internasjonale studiet i helseledelse og helseøkonomi er i gang med å utvikle denne læringsformen 

sammen med internasjonalt anerkjente universiteter.  

Fakultetet har innført digital eksamen (PC-basert) i 5. semester fast fra juni 2012. Denne 

eksamensformen gir en bedre validitet og reliabilitet enn ordinær eksamen, idet den i mindre grad 

er avhengig av subjektive vurderinger og den tester en bredere del av kandidatenes kunnskap. 

Fakultetet har økt satsingen på  utvikling av e-læring, og mange flere moduler er operative og 

tilgjengelige for våre studenter og lærere nå. For å styrke utvikling ev e-læring har fakultetet ansatt 

en overingeniør til som skal arbeide med den tekniske utviklingen av e-læring. Det er også lyst ut en 

stilling for professor/førsteamanuensis som skal arbeide med utvikling av den pedagogiske delen av 

e-læring. Fakultetet har også tatt initiativet til en felles ”dugnad” for etablering en nasjonal e-

læringsportal for medisinstudiet, der de fire medisinske fakulteter går sammen om å etablere e-

læringsmoduler som presenteres i en felles åpen e-læringsportal som blir fritt tilgjengelig for alle 

interesserte. 

Fakultetet har startet et pilotprosjekt i 2. semester av medisinstudiet, der man tester bruk av 

såkalte «klikkere» (et slags mentometer), der studentene ved slutten av forelesninger kan gi 

tilbakemeldinger til lærerne om forelesningene.  Metoden er også tatt i bruk ved andre 

studieprogrammer. 

Ved Institutt for medisinske basalfag har det vært gjennomført modernisering av kurssaler og 

datasystemer. 
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Læringsmiljøundersøkelsen 2012 viste gode resultater for Det medisinske fakultet.  Som kjent er 

det store forskjeller mellom fakultetets studieprogrammer, og for at Læringsmiljøundersøkelsen 

skal kunne brukes for å iverksette tiltak, må vi få tilgang til dataene splittet på ulike programmer. 

Samtlige av fakultetets studieprogrammer arbeider med tilpasningen til det Europeiske 

kvalifikasjonsrammeverket. 

 

Strategi for publisering 

Fakultetet er i ferd med å utvikle en strategi for publisering.  Målsetningen er å heve kvaliteten på 

publiseringen der det publiseres i internasjonalt anerkjente tidskrifter og forlag. Samtidig skal det 

legges vekt på publiseringsvolum. Strategien utarbeides i nær dialog med instituttene for å oppnå 

en mer målrettet strategi for hvert av instituttene, der det er fokus på følgende tiltak: 

 Omfang og kvalitet av publisering skal inngå i ledernes dialog med de vitenskaplige ansatte 

gjennom medarbeidersamtaler. 

 Gode rutiner for adressering og kontroll av rapporterte publikasjoner skal utarbeides, siden 

en stor del av Medfaks tilsatte innehar kombinerte stillinger ved både UiO Og OUS. 

 I PhD utdanningens obligatoriske kurs, vil det bli lagt vekt på ferdighetstreninger og økt 

forståelse for artikkelskriving og kvalitet. 

 Gode insentivordinger knyttet til publiseringsaktivitet vil også etableres ved instituttene og 

knyttes til driftsmidler. 

 Det vil arbeides for å etablere gode rapporteringssystemer slik at publiseringsaktivitet og 

resultater, for eksempel CHRIstin rapportering etc., blir synliggjort fagmiljøene. 

 

 Implementering av kvalifikasjonsrammeverket for PhD-utdanningen 

 Fakultetet gjør nå følgende revisjon av forskerutdanningen:   

 opprettelse av et forskerutdanningsråd (FU-råd), som skal arbeide for å utvikle og kvalitetssikre 

fakultetets forskerutdanning i henhold til gjeldende lover og regler for medisinsk forskning.  FU-

rådet er et rådgivende organ og skal være bindeleddet mellom dekanatet, 

fakultetsadministrasjonen, instituttene, veiledere, PhD-kandidatene og forskerlinje-studentene 

i saker som omhandler forskerutdanning.  

 ansettelse av PhD-koordinatorer ved alle tre instituttene, der hensikten å styrke samarbeidet 

mellom fagmiljøene (PhD-kandidater/forskerlinje studenter og veiledere) og fakultetsledelsen, 

samt å bidra til å utvikle den faglige og strategiske fokuseringen av forskerutdanningen i et tett 

samspill mellom fagmiljøene og fakultetsledelsen. 

 alle forskerutdanningskursene blir gjennomgått i 2012 i henhold til kvalifikasjonsrammeverket 

(KRV) som beskriver læringsutbyttet det forventes at kandidater som har fullført utdanning på 

PhD- nivå skal ha. Dette omfatter kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. KRV som 

implementeres i forskerutdanningen i løpet av 2012 medfører forandringer både i 

introduksjonskurset (obligatorisk), midtveismodulen (avviklet) og de valgfrie  
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spesialiseringskursene fakultetet tilbyr. For å imøtekomme kravene i KRV etableres det nå et 

nytt introduksjonskurs (der nye elementer legges inn som økt metode/design forståelse og 

økte ferdigheter innen artikkelskriving, presentasjonsteknikker samt populærvitenskaplige 

fremstillinger).  

Med disse endringene legger fakultetsledelsen opp til en revisjon som vil føre til en klar forbedring 

av det samlede innholdet av forskerutdanningen ved fakultetet. Gjennom grepene med PhD-

koordinatorene og tettere samarbeid mot fagmiljøer og institutter (og nasjonalt samarbeid), skal vi 

tilby en forskerutdanning som man føler eierskap til.  

Innhenting av eksterne midler fra relevante kilder, særlig høyt prioritert er EU-inntekter 

”Enhet for ekstern forskningsstøtte” er under etablering, med snarlig utlysning og tilsetting av leder 

for enheten. ”Enhet for ekstern forskningsstøtte” er et samarbeidsprosjekt mellom Det medisinske 

fakultet og Oslo universitetssykehus, for å profesjonalisere søknadshåndtering og oppfølging av 

eksternt finansierte prosjekter.  

 

I påvente av etableringen av ”Enhet for ekstern forskningsstøtte” tilbyr fakultetet våre forskere 

hjelp med EU-søknader fra forskningsadministrativ seksjon, hvor vi har en EU-forskningskonsulent. 

Mye av arbeidet hittil har vært rettet mot instituttledere og forskningsledere, men også med 

ukentlige e-post direkte til våre forskere om ”Funding opportunities”, med tilbud om hjelp i 

søknadsprosessen. Mange av fakultetets forskere har benyttet seg av dette tilbudet. 

 

Instituttene har også forbedret sin støtte til forskere som tiltak for å øke den eksterne 

finansieringen, både gjennom egne ansatte (forskningskonsulenter og økonomer) og kjøp av 

ekstern konsulentbistand. 

 

Internt handlingsrom 

Fakultetet har etablert en egen IHR-gruppe på fakultetet, ledet av assisterende fakultetsdirektør. 

Gruppen har etter å ha bedt om innspill og forslag fra alle ansatte på fakultetet på forenkling av 

administrative rutiner identifisert ca 45 tiltak internt som det skal jobbes videre med, der 15 er 

allerede gjennomført. Det er satt i gang flere kvalitetshevende tiltak innenfor fakultetets 

administrasjon av forskerutdanning og studier. 

 

Det har også vært stort engasjement omkring det sentrale IHR-prosjektet, med deltakelse i arbeids- 

og plangrupper og nå sist med høringsdokumentene. 

 

IHR-arbeidet har også ført til holdningsendringer, noe som mellom annet har ført til en mer kritisk 

spørrende holdninger til etablerte rutiner og fokus på kontinuerlig forbedringer. 

 

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Regnskapsresultatet per 2. tertial 2012 for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser et 

overskudd på vel 69 mill kroner. Resultatet er 22 mill kroner høyere enn budsjettert. Avviket 

skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert. Regnskapet viser at vi har et lite overforbruk 

på lønn og drift i forhold til budsjett. Fakultetet la inn en korreksjon i budsjettet på drift på 20 mill  
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kroner for 2012. Pr 2. tertial utgjør dette 13,3 mill kroner.  

 

Prognosen for 31.desember 2012 er et overskudd på i underkant 39 mill kroner. Dette er 15 

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 2. tertial 644 aktive eksternt finansierte prosjekter. Det er opprettet 70 nye 

prosjekter hittil i år, og det er avsluttet 39. Totale inntekter på eksterne prosjekter utgjør 232 mill, 

og dette er 36 % av fakultetets totale inntekter. Det står ved 2. tertial 279 millioner i ubrukte midler 

på disse prosjektene. Alle disse midlene er knyttet til planlagt aktivitet, og vi forventer ingen 

overskudd på disse midlene.  

 

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. 

 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

I forbindelse med overtakelse av tilbygget til Domus Medica har Teknisk avdeling presentert et 

prosjekt for skallsikring og innvendig adgangskontroll fra hovedkorridor. Prosjektet vil potensielt 

medføre store kostnader for institutt eller fakultet, dersom Teknisk avdeling ikke er villig til å dekke 

en større del av utgiftene. Tilbygget krever i tillegg en oppgradering av inngangspartier og 

hovedankomst via eksisterende bygg, noe som kan gi merkostnader for Institutt for medisinske 

basalfag.  Sistnevnte merkostnader forventes imidlertid ikke før i 2013. 

Ved Institutt for medisinske basalfag registreres det at de planlagte tiltakene for forbedring av 

bygningsmessig infrastruktur ved Disseksjonsavdelingen har noe mindre fremdrift enn forventet fra 

Teknisk avdeling. Tiltakene berører driftskritiske forhold som brannvern og ventilasjons- og 

temperaturregulering. Det er usikkerhet knyttet til om ordinær drift i avdelingen kan opprettholdes 

videre dersom oppfølging av tiltaksplanen forsinkes vesentlig. Det er også, som tidligere meldt, 

usikkert om ordinær drift kan opprettholdes parallelt med at utbedringstiltakene utføres. Dersom 

avdelingen må stenge helt eller delvis, vil dette ramme ordinær undervisning og kunne gi 

ekstrakostnader for å løse disse utfordringene. 
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I tilfelle uforutsette komplikasjoner i overgang fra eksisterende til ny dyreavdeling i Domus Medica, 

kan føre til merkostnader og eventuelt også lavere kapasitet i en oppstartsfase. 
 

 

 

Dato: 20.september 2012 

 

 

 

 

Frode Vartdal      Bjørn Hol 

dekan       fakultetsdirektør 
 



Universitetet i Oslo  
 
 

 

 

Rapporterende enhet:  Helsam Rapportert 

av: 

Jeanette H. Magnus 

Knut Tore Stokke 

Periode: 2. tertial 2012 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2012 fra Helsam 

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.  

  

Dato: 17.9.2012 



Universitetet i Oslo  
 
 

Mal for ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 2. tertial 

 

Rapporterende enhet: 

Institutt for medisinske 

basalfag 

 Rapportert av: Jan G. Bjålie 

Eva H. Mjelde 

Periode: 2. tertial 

2012 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2012 

1. Innledning 

IMB rapporterer i henhold til bestilling innen områdene internasjonalisering, studiekvalitet, strategi for 

publisering, tiltak for å innhente eksterne midler og IHR. Instituttets årsplan har flere tiltak innen disse 

områdene og ytterligere tiltak er lagt til som en oppfølging av UiOs satsinger. Utover dette er de mest 

vesentlige prosjektene ved instituttet for tiden knyttet til etableringen av ny Avdeling for komparativ 

medisin og forberedelser til innflytting i tilbygg til Domus Medica. 

2. Vurdering  av status 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet 
 

Tiltak som fremmer internasjonalisering: IMB inndeler tiltak på dette området i 4 hovedkategorier: 

- Synliggjøring av instituttets virksomhet gjennom internasjonale kanaler. Eksempler på aktiviteter: 
publikasjon om instituttets forskning i European Science and Technology Issue 13 : PROFILE- Basic 
research for better health, samt kontinuerlig utvikling av instituttets websider om forskning på engelsk 

- Tilrettelegging for internasjonal forskningsfinansiering og deltagelse i internasjonale nettverk og 
prosjekter. IMB har i dag 8 prosjekter i EUs 6. rammeprogram (i avslutningsfase), 10 prosjekter i EUs 7. 
rammeprogram og en rekke prosjekter finansiert av bilaterale avtaler. Tiltak som fremmer ekstern 
finansiering er omtalt nedenfor. 

- Fordeling av internasjonaliseringsmidler, kr. 400.000, til 11 ulike prosjekter med henblikk på økt 
utveksling av forskere og lærere, samt faglige arrangementer som bidrar til å synliggjøre UiO 
internasjonalt. 

- Fasilitering av ulike initiativ fra forskningsgruppelederne. Dette er den største og viktigste delen av 
internasjonaliseringen. Forskere ved IMB er med i et stort antall internasjonale nettverk, har en rekke 
samarbeidsprosjekter med eller uten internasjonal finansiering, deltar i ulike internasjonale panel og 
ekspertgrupper og leder internasjonale noder for forskningsvirksomhet. 

Nye EU-prosjekter: IMB har hittil i år mottatt tildelinger til 6 EU prosjekter i rollen som partner. 
Tildelingene har gått til 4 av instituttets 7 hovedområder for forskning (biostatistikk, immunbiologi, 
nevroforskning og ernæringsforskning). 

Tiltak for studiekvalitet: IMB har fortsatt med tiltak innen følgende områder: 

- Ny investering innen modernisering av datasystemer for fysiologikurs, ved tiltak som kommer som 
tillegg til fakultetets satsing på e-læring 

- Avsluttende investeringer i forbindelse med modernisering av biokjemi-kurssal, til bruk for 
profesjonsstudiet i medisin, ernæringsstudiet, forskerutdanningen og til spesialkurs for forskning innen 
instituttets hovedområder (inkludert kurs arrangert av Norsk Senter for Stamcelleforskning). 

- Bidrag til en rekke av fakultetets e-læringsprosjekter 
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Strategi og tiltak for publisering: IMB har erstattet tildeling av driftsmidler med tildeling av 
stimuleringsmidler. Tildelingen baseres på årsrapportering der publikasjoner lagt inn i CRISTIN er en 
hovedkomponent. I utgangspunktet prioriteres kvalitet foran volum, samtidig som verdien av å 
dokumentere / publisere arbeider (økt volum) vektlegges. 
 
Tiltak for økt ekstern forskningsfinansiering: Instituttet har iverksatt tiltak for kvalitetsheving av søknader 
ved innkjøp av ekstern konsulentbistand. Instituttet har videre implementert nye rutiner for kvalitetssikring 
av budsjetter til søknader om ekstern finansiering. Rutinene vil sikre at instituttets egeninnsats og totale 
kostnadsbilde synliggjøres, med det formål å oppnå høyere grad av kostnadsdekning fra den eksterne 
giveren.  

Prosess for internt handlingsrom, IHR: Instituttet har bidratt aktivt i flere IHR-prosjekter, gjennom 
deltakelse i arbeids- og plangruppearbeid. Instituttledelse og økonomileder har samlet vært aktivt involvert 
i følgende plangrupper/prosjekter: sentral ressursgruppe, administrative IT-systemer, eksternt finansierte 
prosjekter, roller og ansvar, bilagslønn.  

Prosjekt for etablering av ny Avdeling for komparativ medisin i tilbygget: Prosjektet har levert på en rekke 
milepæler i prosjektplanen, med hovedvekt på følgende: utarbeidelse av målbilde for ny avdeling, 
utarbeidelse og drøfting av bemanningsplan og iverksetting av rekrutteringsprosess til 
avdelingslederstilling, utarbeidelse av kostnadsmodell, identifisering av bygningstekniske tilpasningsbehov, 
samt utarbeidelse av plan for flytting og rederivering. 

Innflytting i tilbygg til Domus Medica: Instituttet har iverksatt en rekke underprosjekter i forbindelse med 
innflytting i tilbygget, deriblant prosjekter for adgangskontroll, oppgradering og utvidelse av avfallssoner, 
oppgradering av inngangspartier samt andre nødvendige tilpasninger i eksisterende bygg.  
 

b. Status for den økonomiske situasjonen 
 

Bevilgningsfinansiert virksomhet 

Per 2. tertial 2012 viser IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet et positivt regnskapsresultat på kr 7 mill. 
Dette er 18,2 mill. lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak (17,9 mill.) lavere KD-inntekter enn 
budsjettert.  

IMB har hittil i år mottatt ubudsjetterte inntekter på ca. kr 5 mill. Dette utgjøres av Forskerlinjemidler (1 
mill.), MLS-midler (0,6 mill.), ulike likestillingsmidler (0,78 mill.),  IHR-midler (0,5 mill.), samt midler til 
forskningsinfrastruktur (1,24 mill.). Ytterligere kr 2,6 mill. (utstyr kl. I) er tildelt, men ikke mottatt.  

Overføring fra fakultetet for utstyr til tilbygg til Domus Medica (kr 23,5 mill.) har ikke funnet sted så tidlig 
som opprinnelig planlagt. Instituttet og innkjøpsseksjonen vil dessuten ikke kunne gjennomføre alle 
utstyrsinnkjøp innen utgangen av 2012. Det er derfor besluttet at kr. 15 mill. overføres til IMB i 3. tertial 
2012 og resten i 2013.  

Estimatet for årets nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter er nedjustert med 2 mill. til 11,4 mill. Det 
forventes at lavere lønnskostnader dekker dette inntektstapet. IMB har lavere lønnskostnader per august 
hovedsakelig i serviceavdelingene og administrasjonen, og vil få lavere personalkostnader også i siste 
tertial, hovedsakelig forårsaket av tidsavvik i rekruttering til vitenskapelige stillinger. 

På nåværende tidspunkt forventes det at IMB vil få et positivt regnskapsresultat på om lag kr. 8,3 mill. per 
31.12.2012. Prognosen innebærer framtidige forpliktelser på ca. 11 mill. knyttet til øremerkede tildelinger, 
som vitenskapelige utstyrsmidler (5 mill.), SFF- og SFF finalisttildelinger (1,5 mill.), forskningssatsinger (1,6 
mill.) og startpakker (2,6 mill). 
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Eksternt finansiert virksomhet 

IMB har 231 aktive prosjekter per 31.8.2012. Det er hittil i år avsluttet 36 og opprettet 35 prosjekter. De 

nye prosjektene har en samlet økonomisk ramme på kr 147 mill., herav kr 104 mill. (71 %) fra eksterne 

bidragsytere. De fleste prosjektene har en løpetid på 3-4 år. Av de nye prosjektene mottar seks bidrag fra 

utenlandske kilder (7,7 mill.), 16 fra ulike fond (12,9 mill.), ett fra Helsedirektoratet (2,7 mill.) og 12 fra NFR 

(78,4 mill.).  IMB har tilnærmet utelukkende bidragsprosjekter. Kun 3 av 231 prosjekter er 

oppdragsprosjekter. Disse utgjør i underkant av 0,5 % av porteføljens totalramme, og to av tre utføres 

innenfor ernæringsvitenskap. 

IMB ble tildelt prosjektmidler til tre prosjekter fra NFR’s FRIPRO-program i det såkalte «Fellesløftet». To av 

disse er opprettet og igangsatt, det siste starter i tredje tertial. Budsjettert totalramme for de tre 

prosjektene utgjør kr 38 mill., hvorav 31 % (kr 12 mill.) tilføres fra NFR. Egenandel fra UiO i Fellesløft-

prosjektene er altså betydelig høyere enn i øvrige prosjekter. I tillegg til dekking av egeninnsats for faste 

ansatte og dekking av en vesentlig andel av indirekte kostnader knyttet til bl.a. infrastruktur, 

laboratoriedrift og administrasjon, bidrar instituttet med 16 årsverk internfinansierte stipendiater og post 

doktorer. Midler for seks av stipendiatårsverkene (to stillinger) tilføres instituttet fra UiO i perioden 2013-

2015.   

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Uforutsette forsinkelser for utstyrsanskaffelser og ombyggingsprosjekter kan gi avvik mellom prognose og 

regnskapsresultat. Videre kan det oppstå uforutsette komplikasjoner i overgang fra eksisterende til ny 

dyreavdeling, som kan medføre merkostnader og eventuelt også lavere kapasitet i en oppstartsfase. Dette 

kan igjen gi lavere inntekter (brukerbetaling). Det tas høyde for disse effektene i beregning av ny sats for 

brukerbetaling. 

I forbindelse med overtakelse av tilbygget til Domus Medica har Teknisk avdeling presentert et prosjekt for 

skallsikring og innvendig adgangskontroll fra hovedkorridor. Prosjektet vil potensielt medføre store 

kostnader for institutt eller fakultet, dersom Teknisk avdeling ikke er villig til å dekke en større del av 

utgiftene. Tilbygget krever i tillegg en oppgradering av inngangspartier og hovedankomst via eksisterende 

bygg, noe som kan gi merkostnader for instituttet. Sistnevnte merkostnader forventes imidlertid ikke før i 

2013.  

Instituttet registrerer at de planlagte tiltakene for forbedring av bygningsmessig infrastruktur ved 

Disseksjonsavdelingen har noe mindre fremdrift enn forventet fra Teknisk avdeling. Tiltakene berører 

driftskritiske forhold som brannvern og ventilasjons- og temperaturregulering. Det er usikkerhet knyttet til 

om ordinær drift i avdelingen kan opprettholdes videre dersom oppfølging av tiltaksplanen forsinkes 

vesentlig. Det er også, som tidligere meldt, usikkert om ordinær drift kan opprettholdes parallelt med at 

utbedringstiltakene utføres. Dersom avdelingen må stenge helt eller delvis, vil dette ramme ordinær 

undervisning og kunne gi ekstrakostnader for å løse disse utfordringene. 

 

Dato: 16.09.12. 

Jan G. Bjålie 

Instituttleder      Eva Helene Mjelde 

       Administrasjonssjef  
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2012 
 

1. Innledning 

Vi viser til fakultetets notat 21.08.2012 og oversender med dette ledelsesvurderingen fra Institutt 

for klinisk medisin (Klinmed), pr. 2. tertial 2012. 

 

 

2. Vurdering av status 

 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/ gjennomført aktivitet 

 

I vurderingen av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet ber UiO om at vesentlighet 

og internasjonalisering vektlegges spesielt. Fakultetet har ikke spesifisert nærmere hva de spesielt 

vil at instituttene skal kommentere på. 

På Klinmed har vi ennå ikke et godt utviklet system for gjennomgående årsplaner som rapportering 

av resultater og gjennomført aktivitet kan knyttes opp til. I fakultetets årsplan er 

internasjonaliseringstiltakene i stor grad ansvarsplassert på fakultetsnivå.  Når det gjelder 

publisering, har kvaliteten av denne over tid vært tema for instituttleders samtaler med 

klinikkledelsene, og vi har grunn til å tro at oppmerksomheten mot dette vil være skjerpet 

fremover.  

På instituttnivå er oppmerksomheten fortsatt i stor grad bundet opp i å få organisasjonen til å bli 

mest mulig operativ. Det jobbes intenst med å bygge en robust personalseksjon, og det planlegges 

et felles lederutviklingsopplegg for administrative koordinatorer på klinikknivå og for 

seksjonsledere på instituttnivå.   

 

Utvikling av et opplegg for bemanningsplaner som verktøy for langsiktig planlegging av 

vitenskapelig bemanning fortsetter. Arbeidet med etablering av forskningsgrupper i klinikkene er 

godt i gang, men det gjenstår fortsatt noe arbeid i enkelte klinikker.  

 

Når det gjelder arealer for UiO-virksomhet i sykehusene (spesielt OUS), ser vi at det kan være 

behov for å gå opp ansvarslinjene mellom fakultet, institutt og klinikk og etablere kanaler for 

kommunikasjon mellom disse. 
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b. Status for den økonomiske situasjonen 

 

Instituttets basisvirksomhet har i sitt budsjett for 2012 et anslag som angir et positivt resultat på  

2,3 mill., inkludert inngående balanse (overført resultat fra 2011) på 1,9 mill. Prognosen for 2012 er 

et positivt resultat på 5,2 mill. Økningen kan tilskrives økte tildelinger som ikke forventes benyttet 

inneværende år. 

 

Bundne midler er kalkulert til 9,2 mill. Resultatprognosen inklusiv bundne midler gir et 

akkumulert underskudd på 4 mill. 

 

Historisk har forbruket av driftskostnader vært lavere i starten av året enn mot slutten av året, slik 

har det så langt også vært i år. Forbruket av driftsmidler ligger foreløpig under budsjett, med et 

forbruk på 17,3 mill. mot et budsjettert forbruk på 18,6 mill. Det er fordelt stimuleringsmidler, 

driftsmidler til stipendiater samt post doktorer og frie midler til klinikkene. Forbruket er så langt 

mindre enn budsjettert. Forbruket på drift er likevel høyere enn på samme tid i fjor, da forbruket 

var på 14,2 mill.  

 

Lønnskostnadene hittil i år har beløpet seg til 125,9 mill. mot 122,2 mill. i budsjettet, mens på 

fastlønn ligger vi 1,7 mill. over budsjett som hittil i år er på 87,3 mill. Årsaken til overforbruket er i 

hovedsak at det i lønnsbudsjettet er lagt til grunn ca. 1 mnd opphold mellom fratredelser og 

tiltredelser vedr stipendiater, mens det er innvilget forlengelser hvor dette oppholdet har falt bort. I 

tillegg kommer lønnsøkning i forbindelse med 2.3.4 forhandlinger. 

 

Resultatet per 31.08 er positivt med 16,7 mill., som hovedsakelig skyldes høyere tildeling av midler 

enn det som er budsjettert hittil i år. Instituttet har bokført 13,5 mill. mer fra KD enn det som var 

budsjettert hittil i år, av dette skyldes 3,5 mill. periodiseringer og 10 mill. ekstra tildelinger utover 

den budsjetterte bevilgningen. I tillegg er det overført ca 5,2 mill. fra prosjekter til basis i 

forbindelse med prosjektavslutninger. 

Den eksternfinansierte virksomheten utgjør ca. 43,5 % av instituttets samlede økonomi mot  

ca. 45 % ved forrige årsskiftet, (basert på sum kostnader) som viser at forholdet mellom 

basisvirksomhet og eksternfinansiert virksomhet er rimelig stabilt.  

Eksternfinansiert virksomhet består av 247 løpende prosjekter. Antallet prosjekter har holdt seg 

stabilt så langt i 2012 med en svak økning. 

 

Utviklingen i antall prosjekter i 2012 viser at trenden fra 2010 og begynnelsen av 2011 med 

nedgang i antall eksterne prosjekter har endret seg. Instituttet vil i 2012 fortsette å ha fokus på å 

øke antallet prosjekter 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 
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fremtiden. Våre rutiner er i ferd med å stabilisere seg, og vi mottar positive tilbakemeldinger på 

prosjekthåndtering fra miljøene.  

Lønnskostnadenes andel av de totale kostnadene utgjør hele 88 %, noe som begrenser 

handlingsrommet og krever adekvat langsiktig planlegging. 

Prognosen for langtidsbudsjettet for perioden 2012 – 2016 viser følgende utvikling med 

utgangspunkt i årsresultatet 2011: 

 

 

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

Prognose pr 310812 2012 2013 2014 2015 2016

Årsresultat -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Overført fra tidligere år -1,9 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2

Akumulert resultat -5,2 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2

Bundne midler 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Akk res inkl bundne midler 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  

 

Som det fremgår av tabellen vil det være et positivt akkumulert resultat hvert år i perioden, men 

det er ikke tatt hensyn til konsekvenser den nye avtalen med OUS om driftsmidler til kombinerte 

stillinger vil medføre for instituttet. 

 

Målet er at instituttet skal ha et resultat 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.  

 

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 toppstillingene på basis på 

kr 100.000 medføre en kostnad på 20 mill. Innføringen av ordningen vil medføre store 

omfordelinger av ressurser innfor instituttets nåværende rammer. 

 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

 

Vi anser at 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 Klinmed til å innføre en ordning som yter kr 100.000 i driftsmidler for hver 
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stilling. Ordningen skal være innført senest fem år fra mars 2012.  

Dette vil etter Klinmeds foreløpige beregninger føre til en årlig kostnad på ca. 20 mill. kroner.  

 

Instituttet har laget flere simuleringsmodeller for å synliggjøre konsekvensene denne ordningen vil 

få på instituttets økonomi gitt dagens tildelingsrammer. Det er ikke fattet beslutning om hvordan 

disse ca. 20 mill. skal dekkes opp, men det kommer klart frem at konsekvensene vil være store.  

 

Klinmeds personalseksjon er også et betydelig risikomoment. Slitasje og omfattende sykefravær 

hos de ansatte i seksjonen bidrar til at saker hoper seg opp. Den hjelp og service som klinikkene og 

miljøene forventer kan ikke tilbys. Dette medfører omfattende forsinkelser og betydelige ulemper. 

Det arbeides kontinuerlig med kortsiktige tiltak og langsiktig plan for å rette på situasjonen. Det er 

forventet at dette medfører en del ekstra kostnader knyttet til ansettelser av ekstra personell.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Ivar Prydz Gladhaug       Hans Mossin 

Instituttleder        Administrasjonssjef 
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Fakultetsnotat 

 

Til: Det medisinske fakultetsstyret 
 
Saksbehandler: Mette G. Langballe 
Med.fak.sak: 2012/3359 
Oslo, 11. oktober 2012  
 

ÅRSPLAN 2013-2015 

Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Som i UiOs årsplan skal det velges ut en 
hovedprioritering hvert år. For årene 2013, 2014 og 2015 har UiO valgt henholdsvis Innovasjon, 
Grunnverdier og Tverrfaglighet som hovedprioriteringer. Hovedprioriteringen for 2014 kobles til 200-
årsmarkeringen av Norge som nasjon, stikkord: menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstat, 
akademisk frihet og dannelse.  
 
Gjennom hele perioden prioriteres tiltak knyttet til studiekvalitet, forskningskvalitet, formidling og 
samfunnsoppdrag, samt organisasjon og ledelse i denne revisjonen av årsplanen. 
 
Dekanatet er primært opptatt av å konsentrere seg om tiltak som allerede er igangsatt. Noen av disse 
er store, og krever mye tid og ressurser. Det er selvfølgelig noen nye tiltak, og noen tiltak som er 
gjennomført og derfor ikke videreføres. 
 
Følgende endringer foreslås gjennomført: 
 
Tiltak 1; Utvikling av studieporteføljen videreføres, men innholdet er endret. Alle punkter under tiltak 
1 i forrige plan er tatt ut som enkeltpunkter. Nytt tiltak 1 er mer generelt og overordnet og inkluderer 
enkeltpunktene. 
 
Tiltak 2; Strategier for publisering videreføres, men er nærmere spesifisert i forslag til revidert plan. 
Tidspunktet er forskjøvet til 2013 og 2014. 
 
Tiltak 3; Oppfølging av Forskningsrådets evalueringer av biologi, medisin og helsefag er gjennomført, 
og derfor tatt ut. Nytt tiltak 3 er ”Styrke samhandling med universitetssykehusene og andre 
fakulteter” som tidligere var tiltak 4, videreføres, men har fått ny frist for gjennomføring. 
 
Tiltak 4; Fakultetet skal arbeide for å etablere samarbeid knyttet til det norske senteret ved UC 
Berkeley (tidligere tiltak 6), videreføres uendret. 
 
Tiltak 5; Etablere virksomhet ved universitetssenteret i St. Petersburg, er et nytt tiltak 
 
Tiltak 6; Formalisere samarbeidet ved Universitetet i Jimma, Etiopia, er et nytt tiltak 
 
Tiltak 7; Varierte undervisnings- og evalueringsformer, samt bruk av digitalt støttede læringsformer 
videreføres uendret, men tidspunktet er forskjøvet til 2013 og 2014. 
 
Tiltak 8; Plan for kvalitetsforbedrende tiltak på alle studieprogrammer videreføres, men innholdet er 
foreslått endret. 
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Tiltak 9; Styrke forskerutdanningen, videreføres uendret. 
 
Tiltak 10; Styrke innovasjonsarbeidet, videreføres uendret 
 
Tiltak 11; Samarbeid med universitetshelseforetakene om opprettelse av 
dobbeltkompetansestillinger videreføres uendret. 
 
Tiltak 12; Konkurransearenaer med særlig høy kvalitet, er et nytt tiltak 

Tiltak 13; Implementere retningslinjer for etablering av forskergrupper videreføres uendret, men 
med nytt gjennomføringstidspunkt. 
 
Tiltak 14; Økt innhenting av midler fra eksterne kilder, blant annet gjennom etablering av en enhet 
for ekstern forskningsfinansiering, videreføres som tiltak, men har fått ny frist for gjennomføring. 
 
Tiltak 15; Opprette et senter for biostatistikk videreføres, men får ny frist for gjennomføring. 
 
Tiltak 16; Internt handlingsrom – administrativ utvikling videreføres i den reviderte planen. 
 
Tiltak 17; Arbeide for at fagmiljøene i Institutt for helse og samfunn samlokaliseres videreføres, men 
med ny frist for gjennomføring i den reviderte planen. 
 
Tiltak 18; Arbeide for at universitetet får hensiktsmessige lokaler ved renovering og utbygging av Oslo 
universitetssykehus videreføres. 
 
Tiltak 19; Lederrekruttering og – opplæring videreføres. 
 
Tiltak 20; Rekruttering og oppfølging av medarbeidere videreføres. 
 
Tiltak 21; Med virkning og involvering, er et nytt tiltak 
 
Tiltak som er tatt ut fra plan for perioden 2012-2014: 
 

• Oppfølging av forskningsrådets evaluering av biologi, medisin og helsefag 
• Revidere fakultetets handlingsplan for internasjonalisering 
• Fakultetet skal understøtte samhandlingsreformen 

 
Vedlagt følger forslag til årsplan 2013-2015 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til den reviderte Årsplan 2013-2015. 
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Årsplan 2013-2015 – Det medisinske fakultet  

INNLEDNING  
Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Hvert år velges det ut en 
hovedprioritering. For årene 2013, 2014 og 2015 er henholdsvis Innovasjon, 
Grunnverdier og Tverrfaglighet valgt som hovedprioriteringer.  
 
Hovedprioriteringen knyttes opp mot studiekvalitet, forskning, formidling og 
samfunnsoppdrag, samt organisasjon og ledelse. 
 
Internasjonalisering   
Internasjonalisering er og skal være tett integrert i forskning og utdanning som skjer i 
fagmiljøene. Forskningsvirksomheten rettet mot forskningsmiljøer i høyinntektsland 
skal i hovedsak initieres og ledes av fagmiljøene, mens fakultetet sentralt vil initiere 
samarbeid med utvalgte universitetsmiljøer i lavinntektsland, for å bidra til å redusere 
kunnskapskløften mellom rike og fattige land samt etablere og videreutvikle 
samarbeidet med partneruniversiteter i Kina og Russland. 

Innovasjon  
Innovasjon ved fakultetet skal være tuftet på forskning, men være et sekundærmål i 
forhold til forskning. Innovasjon skal drives i nært samarbeid med Oslo 
universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus), samt med andre 
fakulteter ved UiO. 
 
Studiekvalitet  
Fakultetet følger opp satsningen på studiekvalitet, blant annet gjennom revisjon av Oslo 
96 både for at studieplanen skal svare bedre på den medisinsk faglig utviklingen som 
har skjedd siden Oslo 96 ble innført, samt å imøtekomme både helsepolitiske og 
utdanningspolitiske forventninger og krav. Muligheten til å sikre kvalitet av 
undervisning, oppnåelse av læringsutbytte, evaluering, tilgang på lærerkrefter og 
kapasitet, og å opprettholde høy standard sikres bl.a. ved en videreutvikling av 
organisasjonen av studiet og styrking av utdanningsledelse. Dette skjer ved å styrke 
undervisningsledelse (studieleder) ved hvert institutt. Det gjøres budsjettmessige 
avsetninger til studiekvalitetsarbeid for å intensivere arbeid med nye evalueringsformer 
og digitalt støttede læringsformer. Fakultetet satser videre på reorganisering av 
masterstudiene, mellom annet ved å utrede muligheten for å etablere en mer integrert 
master (megmaster) og etablere en Master of Public Health (MPH). 

Forskning  
Fakultetet skal ivareta og utvikle bredden innenfor medisinsk og helsefaglig forskning, 
samtidig som man oppmuntrer fagmiljøene til å skape større forskningsgrupper og  
-klynger, slik at forskningsmiljøene blir robuste nok til å kunne skape forskning på et 
høyt nivå.  Fakultetet skal videreutvikle forskningssamarbeidet med andre nasjonale og 
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internasjonale akademiske institusjoner, samt med universitetssykehusene Ahus og 
OUS.  
 
Formidling og samfunnsoppdrag  
Fakultetet og våre forskere er forpliktet til å formidle den betydelige kunnskap som våre 
fagmiljøer besitter. Formidlingen skal rettes mot den brede offentlighet, 
brukere/pasienter, myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Fakultet og 
fagmiljøer skal, der man har særlige forutsetninger, på en fri og uavhengig måte støtte 
opp under samfunnsgagnlig arbeid. 

 
Organisasjon og ledelse  
Fakultetet vil videreutvikle den nye organisasjonen som ble implementert i 2010, med 
vekt på etablering av tydelig rapporteringslinjer og arbeidsdeling mellom nivåene. 
Fakultetet vil dessuten starte et eget lederutdanningsprogram for å bidra til å utvikle 
trygge ledere. 
 
Verdier og normer 
All aktivitet ved fakultetet skal tuftes på grunnleggende verdier og normer, som 
akademisk frihet, sann kunnskap, fri meningsbrytning, etterrettelighet, åpenhet, 
soliditet, engasjement, sjenerøsitet og hjelpsomhet. 
 
Risikovurdering  
Det er flere tiltak og prosjekter som skal iverksettes i 2013, der det er en viss risiko for å 
ikke lykkes fullt ut. Særlig kritisk og vanskelig er det å omlegge studiene i takt med 
omleggingen i universitetssykehusene. Det er også krevende å lykkes fullt ut med 
implementeringen av fakultetets nye organisasjon. Det er dessuten en viss risiko for at 
man starter nye tiltak som det ikke finnes tilstrekkelig økonomi eller ledelsesmessige 
ressurser til å få gjennomført. 
 
Et grensesprengende universitet  
Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og 
formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.  

Resultatindikatorer med ambisjoner 

Resultatindikatorer med ambisjoner Ambisjoner
MED 2008 2009 2010 2011 2014
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

Resultat
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Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020 
1. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig 

forskning og utdanning. Det skal utvikles gode finansieringsmekanismer for 
tverrfaglige aktiviteter og tidsavgrensede satsinger. 

2. Det internasjonale engasjementet skal bli større, blant annet gjennom økt 
deltagelse i selektive, strategiske partnerskap og Det europeiske 
forskningsområdet. 

3. Alle utdanningsprogrammer skal gis internasjonal profil og samarbeidet med 
utenlandske institusjoner skal økes for større relevans og høyere kvalitet. 

Fakultetets prioriterte strategier 
1. Fakultetet skal drive forskning og utdanning av høy internasjonal standard 

innenfor basalmedisin, klinisk medisin og samfunnsmedisinske disipliner. 
Fakultetet skal utvikle sin forskning, utdanning og formidling, slik at den i større 
grad bidrar til å sette agendaen for utviklingen av helsetjenesten. 

3. For å oppnå tilstrekkelig faglig tyngde og god infrastruktur, skal fakultetet styrke 
samarbeidet med universitetssykehusene OUS og Ahus, andre fakulteter ved UiO, 
samt med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.  

5. Fakultetet har et særlig ansvar for å styrke kunnskapsutviklingen og 
undervisning omkring global helse.  

6. Fakultetet skal ved målrettet rekrutteringspolitikk med vekt på åpen 
internasjonal konkurranse sikre rekruttering av engasjerte medarbeidere på 
faglig høyt internasjonalt nivå. 

 
Tiltak 1: Utvikling av studieprogramporteføljen  
Det skal utarbeides en plan for hvordan programporteføljen skal utvikles på fakultetet. 
Planen skal innholde elementer som:  

• En overordnet plan for revisjon av Oslo 96 (kalt Oslo 96+) skal være ferdig i 
desember 2012, og detaljplanlegging av implementeringen av en reviderte 
studieplan vil bli foretatt av arbeidsgrupper rullerende for hvert semester.  
Revisjon av 1. semester blir foretatt våren 2013 med tanke på implementering i 
vårsemesteret 2014, osv. 

• Fakultetet ønsker en større samordning av eksistrende masterprogrammer. 
Arbeidet med utredning om en såkalt ”megamaster” videreføres i 2013. 
Fakultetet vil også utrede muligheten for å etablere enMaster of Public Health. 

• Vi vil støtte opp under arbeidet med å etablere et nytt studieprogram innen 
biomedisin i tett samarbeid med det tverrfaglige området, livsvitenskap.  
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Frist for gjennomføring: 2013  
Ansvar: Prodekaner for studier  
 
Tiltak 2: Strategier for publisering med høy kvalitet  
Fakultetet skal i samarbeid med instituttlederne arbeide for at tiltak foreslått i 
publiseringsstrategien blir gjennomført for å øke volum og heve kvaliteten på 
publiseringen, med prioritering av publisering i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og 
forlag. Det skal legges vekt på å øke publiseringsvolum der hvor lavt volum er et 
problem.  

Planen inneholder følgende elementer det skal være fokus på: 

• Omfang og kvalitet av publisering skal inngå i ledernes dialog med de 
vitenskaplige ansatte gjennom medarbeidersamtaler. 

• Gode rutiner for adressering og kontroll av rapporterte publikasjoner skal 
utarbeides, siden en stor del av Medfaks tilsatte innehar kombinerte 
stillinger ved både UiO Og OUS. 

• I PhD utdanningens obligatoriske kurs, vil det bli lagt vekt på 
ferdighetstreninger og økt forståelse for artikkelskriving og kvalitet. 

• Gode insentivordinger knyttet til publiseringsaktivitet vil også etableres 
ved instituttene og knyttes til driftsmidler. 

• Det vil arbeides for å etablere gode rapporteringssystemer slik at 
publiseringsaktivitet og resultater, for eksempel CHRIstin rapportering 
etc., blir synliggjort fagmiljøene. 

Frist for gjennomføring: 2013 og 2014 
Ansvar: Prodekan for forskning, dekan og instituttledere  
 
Tiltak 3: Styrke samhandlingen med universitetssykehusene og andre fakulteter 
Fakultetet skal videreutvikle samhandlingen med universitetssykehusene, mellom annet 
ved å bidra til å implementere 14 vedtatte samarbeidsområder mellom UiO og Oslo 
universitetssykehus (OUS). Målsetningen er bedre ressursutnyttelse og det å kunne 
utvikle større, mer robuste og mer konkurransedyktige forsknings- og 
undervisningsmiljøer. Likeledes vil fakultetet være en aktiv deltaker i den 
tverrfakultære satsningen innen livsvitenskap ved UiO. 

Frist for gjennomføring: – 2013-2015  
Ansvar: Dekan, prodekan for forskning og prodekan for undervisning 
 
Tiltak 4: Fakultetet skal arbeide for å etablere samarbeid knyttet til det norske 
senteret ved UC Berkeley 
Fakultetet skal legge til rette for at våre fagmiljøer som ønsker å utvikle samarbeid mot 
fagmiljøer UC Berkeley, kan gjøre det gjennom det nyetablerte ”Peder Saether Center for 
Advanced Studies”.  
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Frist for gjennomføring: Fortløpende  
Ansvar: Prodekaner for studier og forskning, dekan og fakultetsdirektør 
 
Tiltak 5: Etablere virksomhet ved universitetssenteret i St. Petersburg 
 Fakultetet arbeider for å etablere virksomhet ved universitetssenteret i St. Petersburg. I 
samarbeid med Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og de tre andre medisinske 
fakulteter i Norge skal vi finne områder for forskningssamarbeid og for 
studentutveksling. I løpet av 2013 skal det ansettes en administrativ ansatt og en 
vitenskapelig i bistilling ved senteret. 
 
Frist for gjennomføring: 
Ansvar: 
 
Tiltak 6: Formalisere samarbeidet med Universitetet i Jimma, Etiopia 
Fakultetet vil høsten 2012 inngå en MOU-avtale med University of Jimma (UoJ) i Etiopia. 
Fakultetet vil videreføre arbeidet med å identifisere samarbeidsområder og -former. 
 
Frist for gjennomføring: 2013 
Ansvar: dekanen og prodekanene 
Læringsuniversitetet  
Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 
internasjonale læresteder.  

Resultatindikatorer med ambisjoner 

Resultatindikatorer med ambisjoner Ambisjoner
MED 2008 2009 2010 2011 2014
Nye studiepoeng pr heltidsekvivalent 48,2 49,0              47,2 48,0

Resultat

 

 
 
 
Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020 

8. UiO skal tilby landets beste læringsmiljø gjennom klarere forventninger, tettere 
oppfølging, bruk av varierte læringsformer, læringsfremmende evaluering og god 
pedagogisk kompetanse. 

10. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal være 
internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal være integrert i aktive 
forskningsmiljøer 

Fakultetets prioriterte strategier:  
8 Fakultetet skal systematisere kunnskap om studienes kvalitet. Dessuten skal 

fakultetet engasjere seg i UiOs sentrale satsing på utdanningsledelse. Fakultetet 
skal fortsette sitt arbeid med utvikling av læringsfremmende evalueringsformer.  
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11 Forskerutdanningen skal være internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal 
være integrert i aktive forskningsmiljøer.  

Fakultetets skal utvikle e-læring til å bli en brukervennlig og instruktiv kunnskapskilde 
for nåværende og tidligere studenter.  
 
Tiltak 7: Varierte undervisnings- og evalueringsformer, samt bruk av digitalt 
støttede læringsformer  
Fakultetet skal gjennomgå alle skriftlige eksamener med henblikk på validitet, 
reliabilitet og i hvilken grad de dekker læringsmålene, samt innføre mer omfattende 
testing av kunnskaper og ferdigheter der dette er relevant ved hjelp av den 
stasjonsbaserte modifiserte OSCE (objektiv strukturert klinisk eksamen) eller digitale 
eksamener. 

Fakultetet skal foreta en betydelig opprustning av digital læring (e-læring), både 
teknologisk og pedagogisk. Fakultetet har tatt initiativ overfor de andre medisinske 
fakultetene med tanke på å lage en felles portal for e-læring, der de ulike fakulteter skal 
bidra med læringsinnhold der de har særlig kompetanse.  

Fakultetet skal implementere et system (såkalte ”klikkere”) for digital tilbakemelding til 
læreren, der studentene gjennom forelesningen eller umiddelbart etter kan gi 
tilbakemelding om forståelse av læringsstoffet og formatet på forelesningen. 

Frist for gjennomføring: 2013 - 2014  
Ansvar: Prodekaner for studier og dekan  
 
Tiltak 8: Plan for kvalitetsforbedrende tiltak på alle studieprogrammer 
Fakultetet skal lage en plan for kvalitetsforbedrende tiltak. Elementer som skal inngå i 
denne planen er: 

• Alle fakultetets studieprogrammer gjennomgås og beskrives i henhold til det 
europeiske rammeverket for kvalifikasjoner 

• Alle studieprogrammer skal vurderes med henblikk på om de tilfredsstiller 
kunnskaps- og ferdighetskrav gitt i Samhandlingsreformen og 
utdanningspolitiske forventninger og krav gitt i Stortingsmelding 13 (2011-
2012) Utdanning for velferd. Det skal arbeides for at Det medisinske fakultet er 
med i konkurransen om et Senter for fremragende utdanning ved neste utlysning. 

• Kjønnsbalansen på de ulike studieprogrammene følges nøye og det vurderes å 
iverksette tiltak på programmer med stor overvekt av ett kjønn. 

• Det skal arbeides for flere studieplasser på masterprogrammene, først og fremst 
International Community Health. 

Frist for gjennomføring: 2013 - 2014  
Ansvar: Prodekaner for studier og dekan  
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Tiltak 9: Styrke forskerutdanningen 
Forskerutdanningen videreutvikles ved en tett samhandling mellom alle nivåer på 
fakultetet, der det etableres bedre faglige og administrative prosesser for opptak, 
utdanningsdel og oppfølging av PhD-kandidater.  

Kvalifikasjonsrammeverket for forskerutdanningen skal implementeres. Det 
obligatoriske introduksjonskurset vil bli gjennomgått og nye elementer som generiske 
ferdigheter vil bli implementert.  Alle valgfrie kurs vil også bli gjennomgått med tanke på 
kvalitet, gjennomførbarhet og etterspørsel.  Videre, vil vi i samarbeid med 
instituttlederne etablere et fast kompetansetilbud for veiledere i tillegg til 
forskerveilederkurset vi organiserer i samarbeid med Helse-Sør-Øst og OUS.  

De medisinske fakultetene i Norge vil samordne sin forskerutdanning bedre, blant annet 
ved at PhD kandidatene kan ta valgfrie kurs ved de andre fakultetene. Det vil også legges 
til rette for at PhD kandidater kan ta kurs ved andre fakulteter ved UiO og ved 
Bioteknologisenteret samt i utlandet.  

Det etablerte forskerutdanningsrådet skal styrkes ved at 
forskerutdanningskoordinatorer ansettes i fast vitenskapelig stilling ved hvert institutt. 
Dette for å utvikle forskerutdanningen og tilse at den fungerer etter vedtatte planer, 
både på fakultets- og instituttnivå. Forskerlinjen skal også samkjøres enda tettere med 
PhD-utdanningen for å få flere medisinstudenter til å avlegge en PhD-grad etter endt 
utdanning.  

Frist for gjennomføring: Innen utgangen av 2013  
Ansvar: Prodekan for forskning og dekan  
 
 
 
Et samfunnsengasjert universitet  
Mål 3: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at 
forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store 
samfunnsutfordringer.  

Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020:  
12 Universitetet i Oslo skal dele kunnskapen og styrke dialogen med samfunnet. 

Forskningsbasert kunnskap skal komme til anvendelse gjennom et tettere 
samarbeid med institutter, offentlige og private virksomheter 

16 UiO skal styrke innsatsen for å bidra til innovasjon og kunnskapsoverføring. 
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Fakultetets prioriterte strategier: 
13 Fakultetet skal utvikle sin forskning og undervisning, slik at den i større grad 

bidrar til å løse nye utfordringer i helsetjenesten. 

14 Fakultetet skal arbeide for at det opprettes stillinger for leger i spesialisering som 
kan kombinere klinisk tjeneste med forskning i stipendiat- eller i 
postdoktorperioden (dobbeltkompetanseløp). 

18 Fakultetet skal styrke kunnskapsutvikling og innovasjon i samarbeid med OUS, 
Ahus, andre fakulteter og med myndigheter og næringsliv. 

 
Tiltak 10: Styrke innovasjonsarbeidet 
Innovasjonen ved fakultetet skal skje i nær samhandling med universitetssykehusene 
OUS og Ahus, fordi man ved denne samhandlingen får betydelig større forskningstyngde, 
og fordi den meget utfordrende kliniske virksomheten der er en viktig driver for 
innovasjonsarbeidet. Patentering og eventuell kommersialisering skal skje gjennom 
Inven2. 

Fakultetet skal i samarbeid med Inven2 legge inn kunnskap om kommersiell innovasjon 
i den obligatoriske kursdelen for kandidater ved forskerutdanningen og Forskerlinjen. 
Videre skal det etableres et nettbasert informasjonsopplegg om innovasjon for forskere 
og mulige brukere.   

Fakultetet vil i første halvår 2013 lage konkrete planer for hvilke tiltak som skal 
gjennomføres for å fasilitere ikke-patenterbar innovasjon (inkrementell innovasjon).  

Fakultetet vil også oppfordre studentene til større deltakelse på Gründerskolen. 

Frister for gjennomføring: 2013 - 2014 
Ansvar: Dekan og prodekan for forskning 
 
 
Tiltak 11: Samarbeid med universitetshelseforetakene om opprettelse av 
dobbeltkompetansestillinger 
Fakultetet skal sammen med Helse Sør-Øst be Helse- og omsorgsdepartementet om 
klare retningslinjer for dobbeltkompetansestillinger, herunder få definert hvordan nye 
dobbeltkompetansestillinger skal søkes opprettet eller omgjort for eksisterende hjemler 
for leger i utdanningsstilling (LIS-stillinger). Fakultetet vil videre være en pådriver 
overfor sykehusene for at eksisterende LIS-fordypningsstillinger (D-stillinger) brukes 
etter intensjonen med delt tid mellom klinikk og forskning. 

Frist for gjennomføring: 2013-2014 
Ansvar: Prodekan for medisinerstudiet og dekan 
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Et handlekraftig universitet  
Mål 4: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til 
å understøtte kjerneaktivitetene.  

Resultatindikatorer med ambisjoner 

Resultatindikatorer med ambisjoner Ambisjoner
MED 2008 2009 2010 2011 2014
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

 

Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020: 
18 Ressursene skal fordeles på basis av kvalitet og relevans i aktiviteter og miljøer, 

og de faglige prioriteringene skal legges til grunn. Forskningsmiljøer og 
utdanningsmiljøer som utmerker seg med høy kvalitet skal ha gode betingelser 

19 UiO skal sikre at grunnfinansiering og ekstern finansiering virker gjensidig 
forsterkende gjennom fokus på totalkostnadene og mer aktiv prioritering av 
områder for ekstern finansiering 

23 Universitetet skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og 
administrasjon. 

24 Investeringer i nybygg og oppgradering prioriteres ut fra UiOs hovedmål og målet 
om bærekraftighet, i nær dialog med nasjonale og lokale myndigheter. 

Fakultetets prioriterte strategier: 

19. Forskningsressurser skal i størst mulig grad fordeles på basis av 
forskningskvalitet, der fagmiljøer med et høyt internasjonalt nivå eller potensial 
til å nå et slikt nivå prioriteres. 

20. Fakultetet skal se til at fagmiljøer med liten eller relativt svak forskningsaktivitet 
kan utvikles ved en mer fokusert satsing, eller ved etablering av tettere 
samhandling med sterke fagmiljøer, eventuelt at de fases ut. 

21. Fakultetet skal legge til rette for å styrke klinisk forskning ved å bedre 
arbeidsforholdene for klinikere med bistilling ved universitetet. 

23. Fakultetet skal profesjonalisere støttefunksjoner for søknader om eksterne 
forskningsmidler. 

24. Fakultetet skal øke sitt handlingsrom ved og kontinuerlig arbeide for å 
effektivisere administrative rutiner. 

25. Fakultetet skal arbeide for en større grad av samlokalisering av sin virksomhet, 
samt arbeide for bedre og mer hensiktsmessige lokaler i universitetssykehusene. 



Utkast til Årsplan 2013-2015 – Det medisinske fakultet  

10 
 

 
Tiltak 12: Konkurransearenaer med særlig høy kvalitet 
Fakultetet vil i perioden arbeide for at det gjøres omprioriteringer med tanke på å 
belønne forskningsgrupper som innhenter store forskningsbevilgninger fra nasjonale og 
internasjonale institusjoner.  
 
Frist for gjennomføring: 
Ansvar: Dekan 
 
Tiltak 13: Implementere retningslinjer for etablering av forskningsgrupper 
For at forskningen skal få tilstrekkelig faglig tyngde og ressurser har man ved ett 
institutt (Klinmed) implementert retningslinjer for etablering av forskningsgrupper., og 
fakultetet vil tilse at det implementeres lignende retningslinjer for etablering av 
forskningsgrupper ved de andre instituttene.  

Frist for gjennomføring: 2014 
Ansvar: Dekan, prodekan for forskning og instituttledere 
 
Tiltak 14: Økt innhenting av midler fra eksterne kilder 
Fakultetet skal styrke arbeidet med å innhente eksterne midler ved å profesjonalisere 
støttefunksjonene ved søknader. Det skal i samarbeid med OUS etableres et kontor for 
profesjonell søknadshåndtering og oppfølging; kalt ”Enhet for ekstern 
forskningsfinansiering”.  
 
Frist for gjennomføring: Etablering våren 2013 
Ansvar: Prodekan for forskning og dekan 
 
Tiltak 15: Opprette et senter for biostatistikk 
Fakultetet vil i samarbeid med OUS opprette et Senter for biostatistikk for å møte den 
økte etterspørselen etter undervisning, veiledning og forskning på området. 

Frist for gjennomføring: Etablering våren 2013 
Ansvar: Dekan, prodekan for forskning  
 
Tiltak 16: Internt handlingsrom – administrativ utvikling  
Gjennom prosjektet Internt handlingsrom som er initiert av UiO-ledelsen, arbeider 
fakultetet for å effektivisere administrative rutiner. Fakultetet har identifisert en rekke 
tiltak som skal implementeres internt på fakultetet eller som man foreslår 
implementeres sentralt på UiO. 

Frist for gjennomføring: Utgangen av 2013 
Ansvar: Dekan og assisterende fakultetsdirektør 
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Tiltak 17: Arbeide for at fagmiljøene i Institutt for helse og samfunn 
samlokaliseres  
Fakultetet mener at en samlokalisering av fagmiljøene i Institutt for helse og samfunn i 
nye og moderne lokaler vil bety en klar forbedring i arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet 
for ansatte og studenter, og med dette utløse en merkbar effektivisering av faglig og 
administrativt arbeid ved instituttet.  En overordnet skisse til romplan er utarbeidet og 
fakultetet vil i 2013 arbeidet for å skaffe ressurser til et forprosjekt. 

Frist for gjennomføring: Forprosjekt innen 2013  
Ansvar: Dekan, fakultetsdirektør og instituttleder ved Institutt for helse og samfunn 
 
Tiltak 18: Arbeide for at universitetet får hensiktsmessige lokaler ved renovering 
og utbygging av Oslo universitetssykehus (OUS) 
OUS vil i løpet av en periode på 10-15 år gjennomføre betydelige bygningsmessige 
forandringer, i det store deler av eldre bygningsmasse saneres og erstattes med nye 
bygninger. Fakultetet vil i denne prosessen samarbeide nært med UiO sentralt, med 
ledelse og ansatte i Institutt for klinisk medisin, samt med studentene, for å sikre at 
fagmiljøer, ansatte og studenter får gode lokaler. 
 
Frist for gjennomføring: Løpende  
Ansvar: Dekan, fakultetsdirektør, samt ledelse og fagmiljøer ved Institutt for klinisk 
medisin 
 

Det gode universitetet  
Mål 5: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt 
potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø  

Utvalgte strategier fra UiOs Strategi2020: 
25. Universitetet skal utvikle ledelsesfunksjonene med tydelige roller og 

ansvarsfordeling i alle deler av organisasjonen. Ansatte og studenter skal vite 
hvor beslutninger treffes og hvordan disse kan påvirkes gjennom 
medbestemmelse og universitetsdemokrati. 

26. Universitetet i Oslos personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby 
gode muligheter for profesjonell og faglig utvikling 

28. Universitetet skal ha en aktiv rekrutteringspolitikk med internasjonalt fokus og 
en tydelig profil for likestilling mellom kvinner og menn. 

 
 
Fakultetets prioriterte strategier: 

26. Fakultetet skal sikre godt lederskap med respekt for delegert myndighet gjennom 
økt satsing på lederopplæring og -utvikling på alle nivåer for å skape trygge og 



Utkast til Årsplan 2013-2015 – Det medisinske fakultet  

12 
 

gode ledere med sikker rolleforståelse, klare beslutningsområder og tydelig 
arbeidsdeling mellom nivåene. 

27. Fakultetet skal kontinuerlig arbeide for å forbedre det fysiske og psykiske 
arbeidsmiljø ved et systematisk HMS-arbeid, og der alvorlige avvik straks 
rapporteres og korrigeres.  

28. Fakultetet skal drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn, og 
en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og som sikrer like rettigheter for alle, 
uavhengig av kjønn og etnisk herkomst. 

 
Tiltak 19: Lederrekruttering og -opplæring 
Fakultetet prioriterer gode rutiner for lederrekruttering. Fakultetet vil motivere og 
dyktiggjøre sine ledere til å gjennomføre universitetets forskningslederkurs. Dessuten 
vil fakultetet selv etablere et lederutdanningsprogram for egne faglige og administrative 
ledere, samt tilby fokuserte kurs innenfor en rekke lederrelevante emner som 
medarbeidersamtaler, intervjuteknikk ved ansettelser, og lignende. 
 
Frist for gjennomføring: Løpende 
Ansvar: Dekan, fakultetsdirektør og personalsjef 
 
Tiltak 20: Rekruttering og oppfølging av medarbeidere  
Rekrutteringsarbeidet skal kontinuerlig forbedres. Det må lages gode rutiner for å ta 
imot medarbeidere, slik at de blir gjort kjent med sine ledere og medarbeidere fra første 
stund, får definerte fysiske arbeidsrammer og får adekvat opplæring i sine oppgaver. 
Ledere skal ha regelmessige medarbeidersamtaler med sine ansatte, og det skal legges 
vekt på at de ansatte skal kunne videreutvikle sin kompetanse.  
 
 
Frist for gjennomføring: Løpende  
Ansvar: Dekan, fakultetsdirektør, instituttledere, seksjonsledere og fagmiljøledere 
 
Tiltak 21: Medvirkning og involvering 
Fakultetet vil sørge for at fakultetets nettsider gir oppdatert og lett tilgjengelig 
informasjon om vår organisasjon og beslutningsprosesser. 
 
Det skal etableres et introduksjonskurs for nyansatte hvert semester. 
 
Frist for gjennomføring: 2013  
Ansvar: Fakultetsdirektør 
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Fakultetsnotat 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyret 
 
Saksbehandler: Mette G. Langballe 
Med.fak.sak:2012/3359 
Oslo, 12. oktober 2012 
 
 
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       
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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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Universitetet i Oslo 
 

Institutt for helse og samfunn 
Kontoradr.: Stjerneblokka, Nedre Ullevål 9, 
0850 Oslo 

Telefon: 22 85 05 50 
Telefaks: 22 85 05 90 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 

 

Til: 

MED ØK Seksjon for økonomi 

 

Dato: 10.08.2012 

 Saksnr..: 2012/3359 KNUTTST 

Kommentarer til tentativ fordeling 2013 fra Helsam 

Vi viser til tentativ fordeling 2013 utsendt i juni, og kommenterer her forslaget til fordeling. 

Vi mener at antallet eksterne årsverk ved instituttet må nedjusteres med 2,2 årsverk da det 

inkluderes årsverk som ikke bidrar i ordinær undervisning. Med virkning fra 2011 er 

praksiskoordinatorene ved lokalsykehusene (20% universitetslektor) blitt finansiert fra 

sykehusene. Det blir urimelig å inkludere disse i beregningen av eksterne årsverk, ettersom den 

undervisningen de skal gi ikke er en del av antallet undervisningstimer i modellen. I tillegg til 

praksiskoordinatorene hadde vi én 20% universitetslektor tilsatt for å undervise i det nasjonale 

prosjektet for godkjenning av utenlandsk medisinsk utdanning i regi av NTNU. Vi ber om at disse  

universitetslektorene tas ut av beregningen slik at netto behov årsverk for Helsam blir 52,4.   

Vi er usikre på om beregningen av særskilte kostnader til KLoK og AGS (master i Avansert 

Geriatrisk Sykepleie) er riktig i forslaget til fordeling. Vi vil derfor gjerne se underlaget for denne 

beregningen. Det ligger inne i forslaget en sum som er 185’ lavere enn for 2012, samtidig som de 

øremerkede kostnadene til AGS skulle være ca 205’ høyere for 2013 enn for 2012 pga nye kull i 

utdanningen. Antallet undervisningstimer for Helsam ser ut til å være justert ihht 

opptrappingsplanen for AGS-undervisningen. Vi minner samtidig om at instituttet tidligere har 

bedt om en avklaring på ansvaret for studieadministrativ støtte til KLoK. Fram til nå har det vært 

ivaretatt av Helsam i en 20% stilling uten at dette er beregnet inn i de særskilte kostnadene for 

KLoK.    

Satsen for finansiering av likestillingsprofessorat under midlertidige satsninger i 

forskningskomponenten bør fra 2013 økes slik at den igjen utgjør 20% årsverkskostnad. Helsam 

inngår en avtale med NTNU der Berit Schei leies inn for å fungere i denne stillingen framfor en 

ordinær tilsetting med virkning fra 1. september. Årlige kostnader for instituttet vil utgjøre ca 220’. 

 

Med hilsen 

 

Jeanette H. Magnus      Knut Tore Stokke 

instituttleder       administrasjonssjef 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Institutt for medisinske basalfag 
Kontoradr.: Domus Medica, 
Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo 

Telefon: 22 85 13 87 
Telefaks: 22 85 14 93 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/imb 

 

Til: 

MED ØK Seksjon for økonomi 

 

 

 

Dato: 14.08.2012 

 Saksnr..: 2012/3359 EVAHMJ 

IMBs kommentarer til tentativ fordeling 2013 

 

Vi viser til tentativ fordeling per 27. juni 2012. Institutt for medisinske basalfag har følgende 

kommentarer til fordelingen.  

 

Handlingsrom: Vi registrerer at det er lagt inn et økt antall årsverk og en økt pris per årsverk, men 

pga redusert faktor blir kronetildelingen per årsverk redusert. Med utgangspunkt i denne 

situasjonen går vi utifra at midler som er tildelt for å styrke utdanningsledelse/utdanningskvalitet 

er fleksible midler innenfor rammen av formålet. 

Satsing på statistikkmiljø: Styrking av statistikkmiljøet antas å være beskjeden i 2013 da 

etableringen av senteret vil foregå trinnvis over en lengre tidsperiode. Det antas at den videre 

ekspansjonen tas høyde for i prioritering og planlegging av videre økonomiske disponeringer for 

2014-2016.  

 

ERC: Det fremgår av fakultetets brev per april 2011 (2010/8834) at Helga Refsum tildeles ERC 

insentivmidler på 750 000 per år i 3 år. Vi etterlyser disse midlene i den tentative fordelingen. 

Marianne Løken (ØPA) oppgir at Refsum angivelig skal ha mottatt midler for 2010. Instituttet har 

imidlertid ikke fått disse viderefordelt, og forventer da en tildeling på 750 000 i 2013.  

 

Disseksjon: Det foreligger økt kompleksitet og en økt belastning på disseksjonsavdelingens 

kapasitet og ressurser. Dette skyldes økt opptak av medisinstudenter, økte koordineringsbehov i 

forbindelse med endringer av studieopplegg, og økte krav til infrastruktur og tilsyn/sikkerhet. De 

økte kostnadene forbundet med dette vil måtte dekkes av instituttet for å sikre videre drift og 

ivaretakelse av pålagte oppgaver. Det økte kostnadsbildet er imidlertid ikke gjenspeilet i den 

tentative fordelingen. Vi henviser til våre kommentarer i tertialrapporter og dialogmøter. En 

manglende kompensasjon over tid for økte kostnader og prisutvikling, gir en betydelig utfordring 

knyttet til denne basisvirksomheten. Instituttet ber om en økning på 500 000 for denne 

virksomheten i endelig tildeling.  

 

Tilbygg: Instituttet vil måtte legge en plan for drift og ivaretakelse av undervisningsrom og 
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auditorier med nytt og avansert AV-utstyr, samt øke kapasiteten på brukerstøtte knyttet til disse 

fasilitetene. Instituttet vil utrede dette kostnadsbildet nærmere.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Jan G. Bjålie 

Instituttleder 

Eva Helene Mjelde 

Administrasjonssjef 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Eva Helene Mjelde 

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

 



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Post 50,  2013
(beløp i 1000 kroner)

Grunnenhetene

Fakultetet felles 0 15 760 20 269 126 510 162 539 158 286 2,69 % 4 253

Institutt for medisinske basalfag 49 214 70 265 0 450 119 929 118 477 1,23 % 1 452

Institutt for helse og samfunn 55 365 22 418 0 0 77 782 78 104 -0,41 % -322

Institutt for klinisk medisin 102 738 94 049 17 291 450 214 528 207 363 3,46 % 7 165

Sum grunnenhetene 207 316 186 732 17 291 900 412 239 403 944 2,05 % 8 295

Sum det medisinske fakultet 207 316 202 492 37 560 127 410 574 778 562 230 2,23 % 12 548
Andel fordeling mellom modulene 36 % 35 % 7 % 22 %
Maksimalt til fordeling 574 778

Restsum til fordeling 0

Variabler undervisning Variabler forskning Modell Uio
Undervisning pr årsverk 683 Påslag for stillinger laboratoriefag 50 %
Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 %
Pris per årsverk 790 000
Faktor 0,90 Pris pr doktorgrad: 135 248 55 %

Total tildeling for doktorgrader 23 400 43 014

Impact rekrutteringsstillinger Stip P.doc Pris 11,9
Faktor IMB 0,47 0,53 Total tildelingssum for publikasjoner 7 965 15 417 52 %
Faktor Klinmed 0,26 0,53
Faktor Helsam 0,46 0,53 Pris NFR 0,05 0,084 60 %

Pris EU 0,60 1,152 52 %
Total tildelingssum for eksterne tildelinge 16 557 30 195

Satser / Tildeling

Infrastruktur
Hovedfordeling 

2012

Hovedfordeling 
2013

total sum 
Forskningsbasert 

utdanning
Forskning og 

forskerutdanning

Særskilte 
oppgaver/
Samfunns
oppdrag



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Post 50
(beløp i 1000 kroner)

Grunnenhetene Total sum
Fakultetet felles 162 539 0 0 0 0 0 14 490 270 0 1 000 15 760 20 269 20 269 126 510 126 510

Institutt for medisinske basalfag 119 929 41 759 0 7 455 0 49 214 38 661 11 370 10 788 9 446 70 265 0 450 450

Institutt for helse og samfunn 77 782 36 870 0 18 495 0 55 365 14 258 6 621 0 1 539 22 418 0 0 0

Institutt for klinisk medisin 214 528 97 506 0 5 232 0 102 738 49 489 29 615 962 13 983 94 049 17 291 17 291 450 450

Sum grunnenhetene 412 239 176 135 0 31 182 0 207 316 102 407 47 606 11 750 24 968 186 732 0 0 0 17 291 17 291 900 0 0 0 900
Sum det medisinske fakultet 574 778 176 135 0 31 182 0 207 316 116 897 47 876 11 750 25 968 202 492 20 269 0 0 17 291 37 560 127 410 0 0 0 127 410

Årsverk 
basert på 
pålagte 
undervisning
soppgaver Disseksjon

Teknisk 
assistanse/d
rift (I form 
av påslag 
på årsverk)

Doktorgrad
er Dyrestall

Tematiske 
områder

Regionaleti
ske 
komiteer

Russlandsse
nteret

Internhusle
ie

Innføring av 
nye 
administrativ
e system

Ferdighetss
enter

Rekrutterin
gsstillinger

Vitenskapel
ig 
publisering Verksteder SFF

Rettsmedisi
nsk institutt

Farmakotera
pi

Felles 
administras
jon (inkl. 
all 
studieadmi
nistrasjon

Lab.kurs
Vitenskapel
ig utstyr

Eksterne 
midler 
(NFR, EU)

Utenlands
medisinere
ne

Lokal 
administra
sjon

PC-stuer
Forskerlinje
n Småforsk

Utplasserin
g av 
studenter

Forskerutda
nning Startpakker

Studiekons
ulenter

Midlertidige 
satsninger

Særskilte 
kostnader

Midlertidige 
satsninger Basis Resultat

Særskilte 
kostnaderBasis ResultatBasis Resultat

Særskilte 
kostnader

Midlertidige 
satsningerBasis Resultat

Særskilte 
kostnader

Midlertidige 
satsninger

Særskilte 
kostnader

Midlertidige 
satsninger

Forskningsbasert utdanning Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag Infrastruktur

Midlertidige 
satsningerBasis Resultat

Særskilte 
kostnader

Midlertidige 
satsninger

Særskilte 
kostnader

Forskning og forskerutdanning

Infrastruktur

Sum Sum Sum Sum
Særskilte 
kostnaderBasis ResultatBasis Resultat

Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag

Midlertidige 
satsningerBasis Resultat



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Grunnenhetene

Antall 
timer 
undervisnin
g

Behov for 
antall 
årsverk

Antall 
eksterne 
årsverk 1)

Netto 
behov 
årsverk 2) Tildeling

Fakultetet felles 0 0,0 0,0 0,0 0

Institutt for medisinske basalfag 40 841 59,8 2,4 58,6 41 759 363

Insitutt for helse og samfunn 37 316 54,6 6 51,7 36 869 624

Institutt for klinisk medisin 103 350 151,3 29 136,8 97 505 536

Sum grunnenhetene 181 507 265,7 37,2 247,1 176 134 523

Undervisning pr årsverk 683
Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50
Pris per årsverk 790 000
Faktor 0,90

1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH 2011. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II

2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halvparten av de eksterne årsverk.



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

U-regnskap

Undervisningstimer

Grunnenhetene Forelesning Kurs Seminar
Gruppearbe
id Klinikk

Til stede 
for 
studentene

Økt opptak 
ernæring

Omlegging 
fellessemes
tre OD/Ern

Fellesgrad 
helseøkono
mi (HEM)

Nytt 
masterstudi
um - 
Geriatri

Masteropp
gave 30 stp

Masteropp
gave 60 stp

Masteropp
gave 60 
stp, lab-
basert

Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag         5 801         8 380            438 16 383                       45              35         2 393            488              -                -   -            320           720           

Insitutt for helse og samfunn 11 466      1 664        2 377        6 279        117            136           -            -            306           556           1 500        3 600        -            

Institutt for klinisk medisin         5 787         8 231            825       67 710        13 185              -                -                -                -                -                -                -                -   

Sum grunnenhetene 23 053      18 275      3 640        90 371      13 347       171           2 393        488           306           556           1 500        3 920        720           

Grunnenhetene

Leder av 
eksamensk
ommisjon

Meldem av 
eksamensk
ommisjon

Muntlig 
eksamen

Klinisk 
eksamen

Utarbeidels
e av 
skriftlig 
oppgavesett

Sensur av 
skriftlig 
oppgaveset
t

Sensur av 
hjemmeeks
amen

Vurdering/t
ilbakemeldi
ng 
mappeoppg
ave

Sluttvurderi
ng av 
mappe

Sensur 
masteroppg
ave inkl 
muntlig eks

Sensur  
maseroppg
ave uten 
muntlig eks

Muntlig 
eksamen

Sensur 
muntlig 
fremlegg

Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag 540           1 240                   117 -            1 202         -            -            -            272           240           -            -            -            

Insitutt for helse og samfunn 240           480           -            210           1 120         1 377        2 244        334           -            1 320        400           131           270           

Institutt for klinisk medisin 1 020        2 920        -            2 094        -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Sum grunnenhetene 1 800        4 640        117           2 304        2 322         1 377        2 244        334           272           1 560        400           131           270           

Grunnenhetene MF 9010 MF 9210 MF 9230 MF 9130
Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag 189           502                        72 1 128        40 841       

Insitutt for helse og samfunn 486           -            243           -            37 316       

Institutt for klinisk medisin 135           -            9               -            103 350     

Sum grunnenhetene 810           502           324           1 128        181 507     

Felles Phd-emner 2011
Sum

Veiledning

Medisinstudiet Bachelor / Master
Eksamen / Sensur

Undervisning



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Hovedark
Forskningsbasert utdanning. Særskilte kostnader

IASAM IPSYK IMB

Grunnenhetene
Tekniker-
støtte 2)

Driftsutgift
er Sum

1., 2. og 
10. 
semester 8. semester

Klinisk 
ernæringsf
ysiologi

Utdannings
ledelse og 

annet
Fakultetet felles 0 0 0 0

Institutt for medisinske basalfag 1 844 1 260 2 000 3 260 401 1 200 1 200 750 7 455

Institutt for helse og samfunn 0 24 13 261 0 0 13 261 2 925 350 1 935 18 495

Institutt for klinisk medisin 1 575 260 1 835 31 1 930 0 1 086 0 1 086 350 5 232

Sum grunnenhetene 1 844 2 835 2 260 5 095 456 1 930 13 261 1 086 1 200 15 547 2 925 1 450 1 935 31 182

1) Vi har anslått studiekonsulenter og teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntrinn 44. 
    Dette gir en kostnad på kr 450 000 pr år inklusive alle sosiale kostnader.

Disseksjon PC stuer

Laboratoriekurs

Sum

Ferdighetss
enteret + 

OSCE Sum

Studieadmi
nistrasjon 

1)

Timebasert 
undervisni
ng Geriatri-
master + 
KLOK

Utplasseringsordninger



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Teknisk assistanse

Hovedark

Grunnenhetene Timer % Timer %
Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag 30 589 75 % 10 252 25 % 59,8 2,4 57,4 16 980 264 2 276 470 19 256 734

Institutt for helse og samfunn 0 0 % 37 316 100 % 54,6 5,8 48,8 0 7 715 906 7 715 906

Institutt for klinisk medisin 15 798 15 % 87 552 85 % 151,3 29,0 122,3 7 385 531 16 372 056 23 757 587

Sum grunnenhetene 46 387 26 % 135 120 74 % 265,7 37,2 228,5 24 365 795 26 364 431 50 730 227

Pris per årsverk 790 000
Påslag for stillinger laboratoriefag 50 %
Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 %

1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH 2011. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II

2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk.

3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag

Undervisning
Lab Ikke lab

Behov for 
antall 

årsverk
Sum Tekn 
ass / drift

Antall 
eksterne 

årsverk 1)

Netto 
behov 

årsverk 2)

Tekn 
ass/drift Lab 

3)

Tekn 
ass/drift ikke 

Lab 3)



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Rektrutteringsstillinger Hovedark

Sum
Fakultetene Måltall Pris Måltall Pris
Grunnenhetene
Fakultetet felles

Institutt for medisinske basalfag 33,0 826 6,0 826 15 438

Institutt for helse og samfunn 12,0 826 4,0 826 6 311

Institutt for klinisk medisin 74,0 826 9,0 826 19 832
 - Leve stipendiat Klinisk medisin 1,0 826 826
Sum grunnenhetene 119,0 19,0 42 407

Impact Rekruteringsstillinger Stipendiat Postdoc
Faktor IMB 0,47 0,53
Faktor Klinmed 0,26 0,53
Faktor Helsam 0,46 0,53

Stipendiater Postdoc
                  Rekrutteringsstillinger        



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Vitenskapelig utstyr klasse II og III Hovedark

Klasse II til fordeling 8 875

Institutt for medisinske basalfag 52,0 2,0 3 042

Institutt for helse og samfunn 46,9 3,0 0

Institutt for klinisk medisin 53,4 97,5 4 842

Sum grunnenhetene 152,3 102,5 16 759 7 884

Grunnlag 2011-tall, DBH, Eget grunnbudsjett. 1. stillinger er årsverk Førsteamanuensis og professor. Professor II er antall personer
Tildeling 2013 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,884 mill. kr.

Priser i 1000-kr
57,8 1. stillinger
18 prof II

Grunnenhetene 1.stillinger professor II Fordeling



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Hovedark

Forskn.komponenten Forsker-
Annen strategi utdanningen
(beløp i 1000 kroner)
Fakultetene
Grunnenhetene
Fakultetet felles 1 400 4 215

Institutt for medisinske basalfag 924 0

Institutt for helse og samfunn 231 0

Institutt for klinisk medisin 231 0

Sum grunnenhetene 2 786 4 215

Forskerlinjen



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Forskningskomponenten Hovedark
Resultatbasert omfordeling - doktorgrader

Fakultetene

Grunnenhetene 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gjennom-

snitt Tildeling
Fakultetet felles / Biotek /NCMM 3 3 0 0 0 0 0 0 2,0 270

Institutt for medisinske basalfag 12 26 20 21 22 24 24 24 19 2 610

Institutt for helse og samfunn 32 21 19 28 25 25 25 28 24 3 240

Institutt for klinisk medisin 116 133 135 148 142 138 135 135 128 17 280

Sum grunnenhetene 163 183 174 197 189 187 184 187 173 23 400

Pris pr doktorgrad: 135

Kilde: DBH, avlagte doktorgrader



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Forskningskomponenten Hovedark
Resultatbasert omfordeling - publikasjoner

Grunnenhetene Gjennomsnitt
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fakultetet felles 7 3 1 7 7 7 0 0 4 0

Institutt for medisinske basalfag 188 165 178 180 185 190 192 193 177 2 106

Institutt for helse og samfunn 142 159 192 170 160 155 160 165 164 1 955

Institutt for klinisk medisin 342 323 308 360 360 360 380 380 324 3 858

Sum grunnenhetene 679 650 680 717 712 712 732 738 669 7 965

Pris pr poeng 11,9

Kilde: DBH, Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2011

Tildeling
Poeng



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Forskning og forskerutdanning Hovedark
Resultatbasert omfordeling - Eksterne midler

Grunnenhetene
NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU

Fakultetet Felles 2 0 3 230 0 3 014 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 082 70 0

Institutt for medisinske basalfag 56 579 8 678 63 357 3 030 64 502 6 193 80 000 7 000 82 000 9 000 84 000 11 000 86 000 11 000 88 000 11 000 61 479 5 967 6 654

Institutt for helse og samfunn 15 178 893 17 642 1 539 14 176 785 16 000 1 700 15 000 1 900 17 000 1 900 17 000 2 100 19 000 2 300 15 665 1 072 1 427

Institutt for klinisk medisin 69 819 3 149 63 663 8 218 71 022 13 974 73 000 9 400 73 000 9 900 75 000 10 400 75 000 11 000 75 000 11 000 68 168 8 447 8 477

Sum grunnenhetene 141 578 12 720 147 892 12 787 152 714 21 162 169 000 18 100 170 000 20 800 176 000 23 300 178 000 24 100 182 000 24 300 147 395 15 556 16 557

Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognosetall fra instituttenes innspill.

Pris NFR 0,050
Pris EU 0,600

Tildeling
Gjennomsnitt2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Hovedark

Forskning og Forskerutdanning
Særskilte kostnader.
(beløp i 1000 kroner)
Fakultetene
Grunnenhetene
Fakultete felles 0 0

Institutt for medisinske basalfag 8 288 2 500

Institutt for helse og samfunn 0 0

Institutt for klinisk medisin 962 0

Sum grunnenhetene 9 250 2 500

Dyrestall 
/verksted

Bio-
statistikk



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Forskn.komponenten Hovedside

Annen strategi
SFF-

innfasing Jebsen
Fellesløftet - 
Fripro

(beløp i 1000 kroner)

Grunnenhetene
Fakultetet felles 1 000 0 1 000

Institutt for medisinske basalfag 1 000 0 1 500 2 000 1 000 580 1 494 826 546 500 9 446

Institutt for helse og samfunn 0 0 0 0 826 220 493 0 1 539

Institutt for klinisk medisin 0 1 600 0 5 000 250 1 000 1 494 2 478 0 561 1 600 13 983

Sum grunnenhetene 1 000 1 600 1 500 7 000 1 000 1 250 1 580 2 988 4 130 220 1 600 2 100 25 968

Startpakker
SFF og 

nesten-SFFNCOE TOTALTDyre-PetERC

Stipendiat/
Postdoc til 
Dekanatet

Professorat 
i likestilling

Startpakker - 
ny ordning

Fakultetets interne 
stimuleringsmidler.

UiO 
fellesløftet - 
stipendiater 

/ Postdoc



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Hovedark Samfunnsoppdrag og særskilte oppgaver

Grunnenhetene
Regionaletiske 
komiteer

Rettsmedisinsk 
institutt Sykehustilskudd Sum

Fakultetet felles 20 269 0 0 20 269

Institutt for medisinske basalfag 0 0 0 0

Institutt for helse og samfunn 0 0 0 0

Institutt for klinisk medisin 0 1 800 15 491 17 291

Sum grunnenhetene 20 269 1 800 15 491 37 560

Samfunnsoppdrag



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Stillinger til Innkjøp

Institutt for medisinske basafag 450
Institutt for helse og samfunn 0
Institutt for klinisk medisin 450



Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Side 1 av 1

Lønnskostnader fakultetet felles Felleskostnader
Ledelse 500100 9 368 Generell drift fakultetet 1 000
Arkiv og adm service 500101 6 744 Generell reserve 800
Studieseksjonen 500102 9 491 Honorar til studentene 130
Forskerutdanningen 500103 4 921 Honorar til eksterne styremedlemmer 140
Internasjonal 500104 Drift IKT 500
Økonomi 500105 3 097 Drift MED informatikk 200
Personal 500106 1 989 Eksamen profesjonsutdanning 1 833
Kommunikasjon 500108 1 934 Sensor profesjonsutdanning 2 550
Med Informatikk 500110 3 370 Andre driftskostnader studiene 694
Seksjon for forskningsadministrasjon 500111 3 187 Drift fakultetsadministrasjonen 1 200
REK Internhusleie 56 615
Sum lønnskostnader fakultetet felles 44 101 Ekstern husleie 8 515

TA strøm, renhold, telefon og post 1 592
Tillsynssensor masterprogrammene 550

Faglige/strategiske satsinger Fakultetets ledende verneombud 250
Startpakker Driftskostnader og bilagslønn REK
Enhet for ekstern finansiering 1 000 Sum felleskostnader 76 569
Insentivmidler / SFF-innfasing
Biostatistikk
Likestilling 750 Avtaler / Forpliktelser
Studiekvalitet 750 Kostnader ifm omorganisering av forskerutdanningen
E-Læring 1 000 Sum Avtaler / Forpliktelser 0
Utvikling IKT 400
Forskerlinjen
Russlandsamarbeid 0
Kinasamarbeid 250
USA samarbeid 120
NordSør - samarbeid 400
Studentutveksling 220
Forskerkurs - miljøstyrte
Scientific Advisory Board 250
Vitenskapelig utstyr
Jebsen satsing, postdok og drift 0
Leder MEDDOCS 100
Forskningslederprogrammet 200
Jebsen satsing - Andreassen
Fakultetet 200 år 0
Lederutvikling ved fakultetet 400
Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger 5 840
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