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

Marion Fierro, NTL 
Belinda Eikaas Skjøstad, Forskerforbundet 
Erlend Huglen, fakultetsverneombud 
Svend Davanger, Akademikerne 
Deborah Ann Arnfinsen, Parat 

Fra Det medisinske fakultet

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, assisterende 
fakultetsdirektør 

 
Bjørn Hol, fakultetsdirektør 

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi 
Halvor Fahle, rådgiver økonomi 
Åse Sørheim (referent) 
Til sakene 1 og 5: 
Ingrid Os, prodekan medisinstudiet 
Ingrid Middelthon, seniorrådgiver 
Kristin Wium, rådgiver 

 
Orienteringssaker 
 
Sak 1 
 
 
 

Overordnet læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse i henhold til det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket (ble behandlet sammen med sak 5) 
Alle fakultetene har fått pålegg om å ferdigstille dette innen 31.12.12. Læringsmål og 
læringsutbytte skal presiseres når det gjelder kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Dette 
gjelder på forskjellige nivåer. Man har fått et anbefalt format som er fulgt. Læringsmål 
foreligger allerede fra tidligere, læringsutbytte dreier seg om hva man forventer at studentene 
kan når de er ferdige med studiet. Norge ligger foran resten av Europa på dette feltet. 
 

Sak 2 Regnskap per oktober 2012 
Økonomirådgiver Halvor Fahle gjennomgikk regnskapet per oktober 2012. Overskuddet på 
basismidler ved utgangen av oktober 2012 er noe høyere enn budsjettert, begrunnet i blant 
annet ubudsjetterte inntekter på vitenskapelig utstyr, MLS-stipendiater etc. I regnskapet for 
eksternfinansiert virksomhet er overskuddet litt lavere enn forventet, blant annet på NFR og 
andre statlige midler (for eksempel OUS sine prof II-stillinger). Man forventer å komme opp 
mot budsjett på inntekter også på eksternfinansiert virksomhet. 
 
Det har blitt gjennomført en korrigering av budsjettet fra fakultetsadministrasjonens side i 
form av kutt i budsjetterte utgifter, dette har vist seg å være et riktig grep. 
 
Det ligger tre eksterne prosjekter på fakultetssekretariatet: 

1. Test for godkjenning av utenlandske leger 
2. Stipend til forskerlinjestudenter 
3. EU-prosjekt på REK 

Fakultetet har god kontroll på økonomien, dette har vært tilfelle i alle år. Økonomien 
oppleves som stram ute blant forskerne, men fakultetet går ikke med underskudd.  
 
Det nevnte overskuddet er stort sett knyttet opp til aktivitet som ennå ikke er gjennomført og 
som man forutsetter at videreføres i 2013. Det kan imidlertid være at det blir noen 
overskytende midler som kan omdisponeres og brukes til andre tiltak i 2013. Instituttene 
redegjør for at de har faktiske forpliktelser som er høyere enn det overskuddet de tar med seg, 
blant annet til utstyr. Det skal derfor foretas en budsjettrevisjon i februar 2013, der de frie 
midlene fra overskuddet skal fordeles. 
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Sak 3 Handlingsplan for likestilling 
Den eksisterende handlingsplanen for likestilling går ut i 2012 og må fornyes. Fakultetet har 
tidligere basert seg på UiOs sentrale handlingsplan, imidlertid er den sentrale handlingsplanen 
for likestilling ikke videreført. Mye er videreført fra gjeldende plan, men man skal nå også se 
nærmere på kjønnsbalansen i enkelte av studieprogrammene.  
 
Noen tiltak som skal gjennomføres er:  

• Stipend til kvinnelige forskere/førsteamanuenser á 500.000,- 
• Kursdeltakere på forskerlederkurs i København (Copenhagen Business School) 
• Kurs i mediehåndtering 
• Mentorordning 
• Kurs i å søke opprykk 

Det er også en sentral pott der man kan søke om likestillingsmidler. Fakultetet skal forsøke å 
få en andel av denne. 
  

Sak 4 Handlingsplan for internasjonalisering  
Åse Sørheim redegjorde for innholdet i fakultetets utkast til handlingsplan for 
internasjonalisering. Planen baserer seg på diskusjoner og konklusjoner i Lederforum og deler 
internasjonaliseringsarbeidet ved fakultetet inn i tre hovedområder: forsker-til-
forskersamarbeid, internasjonalisering av studier og institusjonelle avtaler. 
 

Sak 5 Oslo 96+ 
Seniorrådgiver Ingrid Middelthon ved fakultetssekretariatet har vært saksbehandler på dette 
og sekretær i arbeidsgruppen. Bestillingen til arbeidsgruppen dreide seg om å beskrive 
problemområder i dagens studieplan, samt tiltak som kan virke inn på disse. Noen punkter 
har dreid seg om flytting av undervisning mellom semestre, mellom ulike fysiske 
undervisningssteder etc. Gruppen har kommet frem til at det er behov for en revisjon av 
medisinstudiet, det er store kompetansebehov og det er svakheter i systemet. Det foreslås en 
omfattende revisjon og at man starter raskt. Det er behov for både faglig revisjon og en viss 
organisatorisk endring. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

• Forskerforbundets representant gjorde oppmerksom på at Studieseksjonen bør 
involveres i hele prosessen slik at informasjon ut til både fagmiljøer og studenter går 
kontinuerlig. 

• Fakultetsverneombudet påpekte viktigheten av å se på gjennomføringsmuligheter i 
forhold til formelle feil når det gjelder bruk av ulike eksamensformer. 

• Fakultetsdirektøren stilte spørsmål ved om man hadde vurdert en eventuell styring av 
innhold i forelesninger eller andre undervisningsformer som er avhengige av 
enkeltlærere. Læringsmål og læringsutbytte vil være et viktig middel for å sikre at alle 
studenter mottar den undervisningen de trenger. 
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Sak 4 Orienteringssaker knyttet til HMS  
i. Lokal beredskapsplan for Det medisinske fakultet  
Universitetet har en sentral beredskapsplan, og fakultetene har blitt pålagt å lage egne planer. 
Det er definert en sentral beredskapsgruppe på fakultetssekretariatet som igjen trekker inn 
relevante ressurspersoner for eksempel fra instituttene. De som er involvert må kjenne planen, 
øvrige medarbeidere skal vite hvordan det varsles. Ledelsen ved det enkelte institutt må 
informere alle sine ansatte og sørge for klarhet i hvem som er ressurspersoner, hvordan man 
varsler etc. 
 
ii. Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK  
Undersøkelsen er spesielt utarbeidet for UH-sektoren og skal igangsettes i løpet av våren 
2013. Teologisk fakultet er pilot høsten 2012. Undersøkelsen betår av tre sentrale deler: 
Forarbeid – undersøkelse – etterarbeid. Det er tenkt å gjenta undersøkelsen hvert andre år, 
slik at man kan registrere endring/utvikling. Medfak ønsker å starte så snart som mulig, og 
dette skal være hovedfokus for Med-LAMU neste år. 
 
iii. Dokumentasjon av det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet  
Universitetsstyret har vedtatt at HMS-arbeidet ved UiO skal følge en internasjonal standard. 
Dette medfører en oppgradering av HMS-tiltak, prosedyrer, policyer etc. Det som gjenstår er å 
få på plass en skikkelig dokumentasjon av HMS-arbeidet på fakultetet og på instituttene. Det 
har blitt nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra fakultetsadministrasjonen samt 
instituttrepresentanter. Gruppen skal utvikle HMS-strategi, HMS-håndbøker for de ulike 
enhetene etc. 
 

Sak 7 Konsekvenser av at Utfyllende regler til UiO forskriften opphører 1.1.13 – endring av 
hjemler  
I redegjørelsen gjorde man oppmerksom på at det i prinsippet dreier seg om én substansiell 
endring: Tidligere har en person som har mistet studieretten på medisin vært utestengt fra å 
søke nytt opptak, dette har vært gyldig nasjonalt. Imidlertid har ikke Medfak hjemmel for en 
slik avgjørelse, og denne bestemmelsen har derfor nå blitt fjernet.  
 

Sak 8 Eventuelt 
Tiden som settes av til IDF-møter vil fra 2013 utvides til 1,5 timer.bjør 
 

 



Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité
Dato Tittel Navn Sted Avhandlingstittel Bedømmelseskomité
18.10.2012 Cand.scient. Abdirashid Ali Warsame Klinmed Characterization of marginal zone-like B cells and lymphomas 

believed to originate from marginal zone B cells
Professor Richard Rosenquist Brandell, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala 
Universitet. Postdoktor Astrid Olsnes Kittang, Institutt for Indremedisin, Seksjon for hematologi, 
Haukeland Universitetssykehus. Professor Karl-Johan Malmberg, Institutt for kreftforskning, Det norske 
radiumhospital. 

18.10.2012 Cand.med. Tone Lise Åvitsland Klinmed Gastrostomy in children with major feeding problems Professor Torstein Vik, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU. Professor 
Jon Håvard Loge, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, OUS. 
Førsteamanuensis Kirsten Muri Boberg, IKM. 

18.10.2012 Cand.med. Thomas Michael Helle-
Valle

Klinmed New Non-invasive Methods for Quantification of Regional and 
Global Myocardial Function in the Normal and Ischemic Left 
Ventricle

Professor Alan Fraser, Institute of Molecular & Experimental Medicine, Cardiff University School of 
Medicine, Wales Heart Research Institute. Researcher Charlotte Bjørk Ingul, Department of Circulation 
and Medical Imaging, NTNU. Professor Tor Inge Tønnessen, Division of Critical Care, OUS. 

09.10.2012 M.Phil. Hui Zuo IHS Diabetes in a transitional society: a population-based 
epidemiological study in Jiangsu Province, China

Professor V. Mohan, University of Madras, Chepauk, India. Professor Trond Jenssen, Det 
helsevitenskapelige fakultet, UiT. Professor Per Hjortdahl, Avdeling for allmennmedisin, IHS. 

03.10.2012 Cand.med. Ragnar Gunnarsson Klinmed Mixed Connective Tissue Disease. Results from a nation-wide 
multicenter survey of Norwegian patients

Professor Søren Jacobsen, Klinikk for infektionsmedisin og revmatologi, Rigshospitalet, 2100 
København. Professor Bjørn Gudbjörnsson, Revmatologisk avdeling, Landspitalin, Reykavik, Island. 
Professor Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, OUS.  

11.10.2012 Cand.med. Dag Torfoss Klinmed Penicillin G plus an aminoglycoside in febrile neutropenia Professor Jens Hammerstrøm, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU. Professor Nina 
Langeland, Institutt for indremedisin, Haukeland universitetssykehus. Professor Nina Aass, Avdeling for 
kreft, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, OUS. 

23.10.2012 Master i 
psykologi

Ingunn Olea Lund Klinmed Pregnant Women in Opioid Maintenance Treatment (OMT): 
Maternal and Neonatal Outcomes

Professor Theresa Wilberg, Enhet voksenpsykiatri, UiO. Professor Mats Fridell, Institutionen för 
pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, 351 95 Växsjö, Sverige. Professor 
Ingeborg Rossow, Statens institutt for rusmiddelforskning, 0105 Oslo. 

25.10.2012 M.Sc. Stig Tore Bogstrand IMB Alcohol, psychoactive substances and injuries in the emergency 
department

Professor Kristian Linnet, Section of Forensic Chemistry, Department of Forensic Medicine, Faculty of 
Health Sciences, Københavns universitet. Overlege Knut Steen, Bergen legevakt. Professor Edle 
Ravndal, SERAF. 

01.11.2012 Cand.med. Marianne Mørdre Klinmed A long-term follow-up study of child psychiatric inpatients Professor Per Hove Thomsen, Aarhus universitet, Institutt for klinisk medisin, Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk regionseenter, Risskov. Førsteamanuensis Grete Dyb, Nasjonalt kunnskapssenter 
om vold og traumatisk stress, Oslo. Professor Jan Ivar Røssberg, Klinikk psykisk helse og 
avhengighet. 

08.11.2012 Cand.med. Berit Marina Hjelde 
Hansen

Klinmed Sleep problems in children with anxiety and attention deficit 
hyperactivity disorders

Psykiater Hans Smedje, Socialstyrelsen, Kunskapsstyrning, 106 30 Stockholm. Postdoktor Mari 
Hysing, RKBU, 5020 Bergen. Anders C. Lundqvist, HØKH, Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus. 

07.11.2012 Cand.med. Cathrine Lund Klinmed Acute Poisonings in Oslo: Epidemiology, Treatment and Mortality Professor Michael Eddleston, QMRI E3.20, Edinburgh, Scotlang. Chief Physician Kalle Hoppu, Poison 
Information Centre Helsinki, University Central Hospital, Finland. Professor Sidsel Rogde, Department 
of Forensic Medicine and Toxicology, OUS. 

08.11.2012 Cand.Scient. Nasser Bastani IMB Biomarkers for oxidative stress and antioxidant status in patients 
with head and neck squamous cell cancer and spinal cord injury

Docent Samar Basu, Oxidativ stress och inflammation, Department of Public Health and Caring 
Sciences, Uppsala University. Professor Mohammad Azam Mansoor, Department of Natural Sciences, 
University of Agder, Kristiansand. Professor Ellen-Cecilie Treu Røe, Department of Physical Medicine 
and Rehabilitation, Division of Surgery and Clinical Neuroscience, Institute of Clinical Medicine, UiO. 

14.11.2012 MPhil. Yaser Yones Salman 
Issa

IHS Time to pregnancy among newly married couples living in two 
agricultural villages in Hebron District, West Bank, Palestine

Reseach fellow Niveen Abu-Rmeileh, Institute of Community and Public Health, Birzeit University, West 
Bank, Palestine. Professor Henrik Kolstad, Arbeidsmedicinsk klinik, Department of Occupational 
Medicine, Aarhus Universitetshospital. Professor Grete Synnøve Botten, Department of Health 
Management and Health Economics, UiO. 

08.11.2012 Cand.med. Farid Kamel Abu-Shama IHS Pesticide use and respiratory health effects among farmers in 
Hebron district, Palestine

Assistant professor Fahed Takrory, University of Hebron, West Bank, Palestine. Chief Physician Tor 
Erik Danielsen, Miljø- og yrkesmedisin, Avd. For forebyggende medisin, OUS. Professor Elin Rosvold, 
Institute of Health and Society, UiO.

14.11.2012 Cand.med. Hilde Skuterud Wik Klinmed Long-term consequences of pregnancy-related venous thrombosis Professor Saskia Middeldorp, Academic Medical Center, Dept of Vascular Medicine, Nederland. 
Professor Pelle Lindqvist, Department of Obstetrics and Gynecology,Karolinska University Hospital, 
14186 Stockholm. Professor Jørgen Jørgensen, Karavdelingen, Oslo vaskulære senter, OUS. 
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08.11.2012 Cand.med. Bård Endre Waldum Klinmed Kidney function and congestive heart failure - The Norwegian 

perspective
Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT. 
Professor Stein Hallan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU. Professor Dan Atar, 
Hjertemedisinsk avdeling, OUS. 

19.11.2012 M.Sc. Rikke Helene Moe IHS Clinical Aspects of Hand Osteoarthritis - Non-pharmacological 
management, clinical assessment and disease impact

Professor Krysia Dziedzic, Primary Care Sciences Reserch Centre, Keele University, Staffordshire ST5 
5BG, UK. Head of research Unit Cornelia van den Ende, Sint Maartenskliniek SO 014, Sint 
Maartenskliniek SO 014,Nijmeger, The Netherlands. Professor emeritus Dag Bruusgaard, Seksjon for 
samfunnsmedisin, IHS. 

19.11.2012 Cand.med. Hans Henrik Odland Klinmed Non-invasive assessment of myocardial function in the neonate Professor Lars Åke Brodin, Skolan för teknik och hälsa, KTH Flemingsberg, 141 52 Huddinge. 
Professor Ivar Sjaastad, Institutt for eksperimentell forskning, UiO. Professor Ragnhild Emblem, 
Barnekirurgisk avdeling, OUS. 

14.11.2012 M.Sc. Ephrem Debebe Zegeye Klinmed Biochemical Characterization of the DNA Helicases RecG, XPB 
and DinG in Mycobacterium tuberculosis

Senior Scientist Digby Warner, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, Molecular 
Mycobacteriology Research Unit, Department of Clinical Laboratory Sciences, University of Cape 
Town, Faculty of Health Sciences, South Africa. Professor Caroline Kisker, Rudolf Virchow Center/DFG 
Research Center for Experimental Biomedicine, University of Wuerzburg, Germany. Professor Gunnar 
Aksel Bjune, Department of Community Medicine, IHS.

16.11.2012 M.Sc. Anja Solberg Klinmed Physiological roles of mouse Alkbh7; Implications in obesity and 
running endurance

Professor Roger D. Cox, MRC Harwell Mammalian Genetics Unit, Harwell Science and Innovation 
Campus, Oxfordshire OX11 0RD, UK. Professor Håkan Westerblad, Department of Physiology and 
Pharmacology, Karolinska Institutet. Group Leader Hilde Nilsen, The Biotechnology Centre of Oslo, 
UiO. 

20.11.2012 M.Sc. Vibeke Sundling IHS Diabetes Eye Care in Norwegian Optometric Practice Professor Rachel North, School of Optometry & Vision Sciences, Cardiff University, Wales. Associate 
Professor Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. Professor 
Bjørgulf Claussen, Avdeling for samfunnsmedisin, UiO. 

20.11.2012 Cand.med. Unni Mette Stamnes KöppKlinmed Pathways contributing to childhood weight development and 
overweight in Norway

Førsteamanuensis Rønnaug Ødegård, Barneavdelingen. St. Olavs Hospital, N-7006 Trondheim. 
Associate Professor Ellen Aagaard Nøhr, Institute of Public Health, Aarhus University. Professor Britt 
Ingjerd Nesheim, Avdeling for obstetrikk og gynekologi, OUS HF Rikshospitalet. 

20.11.2012 Cand.med. Sara Salehi Hammerstad Klinmed Virus and Autoimmunity in the Thyroid Professor emeritus Stig Leo Jeansson, ME/CFS-senter, OUS. Professor Anders Karlsson, Sektionen 
för Endokrinologi och Diabetes, OTM-divisionen, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. Professor 
Trine Bjøro, Sentrallaboratoriet, OUS Radiumhospitalet. 

10.09.2012 M.Sc. Yun Zhou IMB GABA transporters - distributions and functional roles Professor Dieter Häussinger, Department of Internal Medicine, Gastroenterology, Hepatology and 
Infectiology, Heinrich-Heine-Universität, D-40225 Düsseldorf. Professor Beatriz López-Corcuera, 
Departamento de Biologia Molecular, Centro de Biologia Molecular "Severo Ochoa", Universidad 
Autonoma de Madrid, Spain. Professor Sven Ivar Walaas, IMB.

18.09.2012 M.Sc. Ingunn Narverud IMB Studies of early atherosclerotic markers using children with 
Familial Hypercholesterolemia as a human model

Professor John-Bjarne Hansen, Hematologisk forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, Det 
helsevitenskapelige fakultet, UiT. Overlege Torgun Wæhre, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akershus 
universitetssykehus HF. Førsteamanuensis Ingvild Nordøy, Seksjon for klinisk immunologi og 
infeksjonsmedisin, Avdeling for revmatologi, hud-, og infeksjonssykdommer, OUS. 

10.09.2012 Cand.med. Petter Risøe IMB Inflammatory Modulation in Sepsis - Role of Adenylyl Cyclases Professor Laura Nagy, Department of Pathobiology, Lerner Research Institute (NC22), The Cleveland 
Clinic Foundation, Ohio 44195, USA. Professor Tom Eirik Mollnes, Department of Immunology, Institute 
of Clinical Medicine, OUS. Professor Bjørn Skålhegg, Department of Nutrition, IMB. 

05.10.2012 M.Sc. Rebecca Bruu Carver IMB Framing the Gene: A science communication study of how 
newspapers frame different meanings of the gene concept , with 
applications for science education

Professor Arend Jan Waarlo, Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme), 
Utrecht University, The Netherlands. Associate Professor Kjell Sverre Pettersen, Faculty of Health 
Sciences, Department of Health, Nutrition and Management, OUS. Professor Margareta Wandel, 
Department of Nutrition, IMB. 

05.10.2012 Cand.scient. Inger Olaug Ottestad IMB Does intake of oxidized fish oil affect cardiovascular risk markers 
and plasma lipids in healthy subjects?

Professor Inga Thorsdottir, Unit for Nutrition Research, Faculty of Food Science and Nutrition, School 
of Health Sciences, University of Iceland. Chief Physiscian Tor Ole Klemsdal, Department of 
Endocrinology, Morbid Obesity and Preventive MedicineDivison of Medicine, OUS. Professor Anne 
Cathrine Staff, Department of Obstetrics and Gynaecology, OUS. 

26.10.2012 MD Marlon S. Mathews Dr.philos Enhancing the efficacy of Phototheraphy for Malignant Gliomas Professor Kristian Berg, Department of Radiation Biology, Institute for Cancer Research, The 
Norwegian Radiumhospital. Professor Qian Peng, Dept of Pathology, Institute for Cancer Research, 
The Norwegian Radiumhospital. Professor emeritus Gunnar Nicolaysen, IMB. 
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07.09.2012 Cand.med. Nasir Abbas Klinmed Comparison of Highand Low-LET Radioimmunotherapy in HER-2 

positive Careinomas
Researcher Jean Pierre Pouget, Institut de Recherehe en Cancerologie de Montpellier, CRCL Val 
d'Aurelle – Paul Lamarque, 34298 Montpellier, France.  Associate Professor Rune Nilsson, Department 
of Oncology, Clinical Sciences, Lund University. Professor Aasmund Berner, Department of Pathology, 
OUS. 

10.09.2012 Cand.med. Eirik Sundlisæter Klinmed Involvement of Notch signaling in quiescence and inflammatory 
activation of endothelial cells

Forsker Mats Hellström, Inst. för immunologi, genetik och patologi, Rudbecklaboratoriet, SE -751 81 
Uppsala. Førsteamanuensis Oddbjørn Straume, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, 
Haukeland universitetssjukehus. Professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB. 

17.09.2012 Cand.scient. Hiep Phuc Dong Klinmed Multiparameter flow cytometric immunophenotyping of epithelial 
cells in effusions - Technical improvements and apoptosis 
measurement

Professor Philippe Vielh, Department of Pathology, Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif, France. 
Associate Professor Katalin Dobra, Division of Clinical Pathology/Cytology, Department of Laboratory 
Medicine, Karolinska University Hospital Huddinge, 14186 Stockholm, Sweden. Professor Helge Scott, 
Department of Pathology, Division of Diagnostics and Intervention, OUS. 

13.09.2012 Cand.med. Camilla Lund Søraas Klinmed Studies of Myocardial Function After Coronary Bypass Surgery 
and Prognostic Markers of Revascularization and Survival

Professor Jan Östergren, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Overlege 
Cecilie Risøe, Kardiologisk avdeling, OUS. Professor Nils Einar Kløw, Avdeling for radiologi og 
nukleærmedisin, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, OUS. 

13.09.2012 Cand.med. Christian Hellum Klinmed Patients with chronic LBP and degenerative disc: effects of 
surgery with disc prosthesis versus rehabilitation, predictors of 
treatment outcome and health economic considerations

Professor Cody Eric Bünger, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Professor Björn 
Strömqvist, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Lund. Professor Hanne F. Harbo, 
Nevrologisk avdeling, OUS. 

21.09.2012 M.Sc. Kari Furu Klinmed Genetic and epigenetic regulation in spermatogenesis in mice; 
lessons from Alkbh1  and Tzfp  mutants

Førstemanauensis Eva Sjøttem, Molecular Cancer Research Group, Institutt for medisinsk biologi, Det 
helsevitenskapelige fakultet, UiT. Forsker Ann-Karin Olsen, Avdeling for kjemikalier og stråling, 
Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Forsker Vidar Gundersen, Avdeling for anatomi, 
IMB.

25.09.2012 M.Sc. Christian Berger Klinmed Effects of therapeutic antibodies and ubiquitination on dimerization 
and down-regulation
of EGF receptor and ErbB2

Professor Michael Clague, Physiological Laboratory, Institute of Translational Medicine, University of 
Liverpool, UK. Professor Inger Sandlie, Department of Molecular Biosciences, The Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences, UiO. Professor Anne Carine Østvold, IMB.

25.09.2012 M.Sc. Malgorzata Magdalena 
Sak

Klinmed Molecular Mechanisms Controlling Endocytic Downregulation of 
EGFR and ErbB3

Professor Pierre J. Courtoy, Université catholique de Louvain, B-1200 Brussels, Belgium. Senior 
Scientist Antoni Wiedlocha, Department of Biochemistry, Institute for Cancer Research, OUS. 
Professor Dagny Lise Sandnes, Department of Pharmacology, IKM.

18.10.2012 MBBS Tom W. Hartgill Klinmed Arteriovenous anastomoses in acral skin: The neglected vessels 
of pregnancy

Professor Saemundur Gudmundsson, Skånes universitetssjukhus Malmö, Kvinnokliniken. Professor 
Ganesh Acharya, Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Professor Stefan 
Agewall, Hjertemedisinsk avdeling, OUS. 

03.10.2012 Cand.med. Karianne Wiger 
Gammelsrud

Klinmed The influence of extensive antibiotic exposure on normal flora 
microbes: a longitudinal study of children with cancer, children with 
cystic fibrosis, and healthy controls

Head of Division Adilia Warris, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Department of 
Pediatrics, Division of Pediatrics, Infectious Diseases & Immunology, 6500 HB Nijmegen, The 
Netherlands. Professor Arnfinn Sundsfjord, Faculty of Health Sciences, UiT. Associate Professor Dag 
Berild, Department of Infectious Diseases, OUS. 

22.10.2012 Cand.med. Ahmad Omair Klinmed Genetic predisposition to low back pain and lumbar disc 
degeneration

Professor Jocelyn PG Urban, Department of Physiology , Anatomy and Genetics, Le Gros Clark 
Building, Oxford, OX1 3QX, UK. Professor Audun Stubhaug, Division of Critical Care, OUS. Chief 
Physiscian Hans Erik Høgevold, Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, OUS. 

01.11.2012 Cand.med. Marit Kristine Smedsrud Klinmed Assessment of incipient global myocardial dysfunction by speckle 
tracking echocardiography. Clinical studies with emphasis on 
patients with stable coronary artery disease and patients with 
chronic aortic regurgitation

Overlege Jacob Eifer Møller, Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik, Afsnit 2142, 2100 København Ø, 
Danmark. Overlege Sigrun Halvorsen, Medisinsk klinikk, Kardiologisk avdeling, OUS. 
Førsteamanuensis Kirsten Krohg-Sørensen, Thoraxkirurgisk avdeling, OUS. 

12.10.2012 Cand.med. Mona-Elisabeth Revheim Klinmed Studies in GIST with emphasis on treatment response evaluation 
with FDG PET

Professor Anders Sundin, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 171 76 
Stockholm, Sverige. Overlege Heidi Knobel, Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital HF, NO-7006 
Trondheim. Professor Per Hjalmar Nakstad, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, OUS. 

02.11.2012 Cand. med. Anders Opdahl Klinmed Mechanisms of left ventricular early-diastolic untwisting and 
lengthening

Professor Walter J. Paulus, VU University Medical Center, 1081 BT Amsterdam, The Netherlands. 
Professor Truls Myrmel, Universitetssykehuset i Nord-Norge, 9038 Tromsø. Professor Ellen Jørum, 
Department of Neurology, OUS. 

09.11.2012 Cand. med. Ping Wang Klinmed Cancer stem cells in lung cancer: Isolation, identification, and 
biological properties

Professor Philippe Collas, Department of Biochemistry, UiO. Professor Aimin Meng, Deptartment of 
Biochemistry, Institute of Radiation Medicine, Chinese Academy of Medical Science & Peking Union 
Medical College, Tianjin, 300192, PR China. Professor Helge Scott, Department of Pathology, OUS. 



Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité
19.11.2012 M.Sc. Ole Audun Haabeth Klinmed Inflammation driven by tumor-specific Th1 cells protects against 

cancer
Associate Professor Thorbald van Hall, Leiden University Medical Center, The Netherlands. Professor 
Olivier Lantz, Institut Curie, Hospital 4th Floor, 75005 Paris. Professor Johanna Olweus, Institute for 
Cancer Research, OUS. 

20.11.2012 Cand.med. Randi Margit Ruud 
Mathiesen

Klinmed Analyses and clinical relevance of tumor-related single cells in 
blood and bone marrow in breast cancer

Professor Jean-Yves Pierga, Medical Oncology Department, Institut Curie, 75005 Paris, France. 
Professor Anthony Lucci, The University of Texas, USA. Professor emerita Sophie D. Fosså, Avdeling 
for kreftbehandling, OUS. 



Dekani fullmakt - godkjenning av enstemmig komitéinnstilling 
Dato - Innstilling godkjent Kandidats tittel Kandidatens navn Enhet Kommentarer
15.10.2012 Cand.med. Ann-Christin Røberg Beitnes KLINMED
20.09.2012 Master in Technology Edvard Nærum KLINMED
20.09.2012 Cand.med. Yngve Thomas Bliksrud KLINMED
25.09.2012 MD Eva Charlotte de Lange KLINMED
25.09.2012 M.Sc. Tangui Morvan KLINMED
27.09.2012 Cand.med. Gunnar Einvik KLINMED
28.09.2012 M.Sc. Kristian Alfsnes KLINMED
03.10.2012 Cand.med. Ameli Tropé KLINMED
01.10.2012 M.Sc. Hanne Kim Skjeldam Bioteknologisenteret
03.10.2012 Cand.med. Kristoffer Engh Russell KLINMED
10.10.2012 Cand.med. Memona Majida KLINMED
15.10.2012 Cand.med. Bjarne Lied KLINMED
16.10.2012 Cand.polit. Cecilie Knoph KLINMED
11.10.2012 Cand.scient. Anne Lene Kristiansen IMB
08.10.2012 Cand.med. Martin Prøven Bogsrud KLINMED
17.10.2012 Cand.med. Bato Lazarevic KLINMED
12.10.2012 Cand.med. Olga Therese Ousdal KLINMED
12.10.2012 Cand.med. Ivar Skeie KLINMED
22.10.2012 M.Sc. Kari Furu KLINMED
22.10.2012 cand.pharm Lene Berge Holm KLINMED omarbeiding
01.10.2012 Cand. med. Øystein Meen KLINMED omarbeiding
22.10.2012 Cand.med. Pål Aarstrand Reine KLINMED
23.10.2012 Cand.med. Torgeir Thorson Søvik KLINMED
03.10.2012 Cand.san. Sidsel Ragnhild Børmark IHS underkjennelse
23.10.2012 Master of Philosophy Abdou Jammeh IHS
23.10.2012 M.Sc. Tone Marte Ljoså IHS
24.10.2012 Cand.med. Else Charlotte Sandset KLINMED
24.10.2012 Cand.med. Andreas S. Steinsvik KLINMED
25.10.2012 M.Sc. Lise Aagaard Sørby KLINMED
25.10.2012 Cand. med. Per Medbøe Thorsby KLINMED
26.10.2012 Cand. Scient. Jan Ivar Kåsin KLINMED omarbeiding
29.10.2012 Cand.Scient. Tuva Hereng IMB dr.philos.
29.10.2012 Cand.med. Andreas Stensvold KLINMED
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29.10.2012 Cand.med. Anne Cecilie K. Larstorp KLINMED
29.10.2012 Cand.med. Stine Marit Moen KLINMED
29.10.2012 Cand.med. Ingebjørg Gustavsen KLINMED dr.philos.
29.10.2012 Cand.med. Julie Horgen Evensen KLINMED
29.10.2012 Cand.med. Hege Beate Ihle-Hansen KLINMED
30.10.2012 Cand.med. Maria Vistnes KLINMED
30.10.2012 Cand.med. Joanna Sara Maria Ågren KLINMED
30.10.2012 Cand.med. Einar Gude KLINMED
07.11.2012 Cand.med. Samantha S. Adams KLINMED
07.11.2012 Master of Molecular Biology Martin Frank Strand KLINMED
07.11.2012 Cand.med. Tone Brit Hortemo Østhus KLINMED
05.11.2012 Cand.med. Gaute Døhlen KLINMED
08.11.2012 M.Sc. Yun Zhou IMB
07.11.2012 Cand.med. Harald Hrubos-Strøm IMB
06.11.2012 Cand. San. Trine Staff KLINMED
06.11.2012 Cand.med. Margit Brottveit KLINMED
07.11.2012 Cand.med. Thea Eline Hetland KLINMED
15.11.2012 Cand.san. Truls Juritzen IHS
31.10.2012 Cand.med. Henrik Brun KLINMED omarbeiding
13.11.2012 M.Sc. Ingunn Narverud IMB
13.11.2012 M.Sc. Kristina Schee KLINMED
16.11.2012 M.Sc. Oddvar Solli IHS
19.11.2012 Bioingeniør Annette Vetlesen KLINMED
14.11.2012 Cand.med. Bård Lundeland KLINMED
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 5 MED  per oktober 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 -1 510 -1 826 -719 1 107 -892 -245
34 Tilskudd og refusjoner -6 323 -2 947 -8 565 -5 618 -9 261 -7 594
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

19 821 34 402 33 723 -679 47 631 40 394

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-48 054 -43 414 -41 728 1 686 -50 264 -50 597

390 Inntekt fra bevilgninger -454 958 -474 280 -439 370 34 909 -543 813 -569 729
3960 Overheadinntekter -63 069 -64 826 -71 377 -6 551 -89 126 -83 015
3971 UiOs egenandel 37 779 42 103 46 504 4 401 60 248 56 588
3 Øvrige inntekter -3 708 -3 366 -2 456 910 -3 298 -2 955
35 Prosjektavslutning oppdrag -159 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -520 181 -514 154 -483 989 30 164 -588 775 -617 152
4 Varer for videresalg 7 3 0 -3 0 NA
Videresalg Totalt 7 3 0 -3 0 NA
50 Fast lønn 249 712 259 591 259 699 108 319 903 321 849
5051 Overtid 1 689 1 588 0 -1 588 0 NA
511 Variabel lønn 12 113 13 852 17 078 3 226 21 995 22 417
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 109 057 115 948 115 479 -468 142 501 143 410
581 Offentlige refusjoner -11 149 -12 169 -8 981 3 188 -10 875 -11 555
589 Refusjon frikjøp -4 890 -7 560 -8 324 -765 -11 617 -12 128
589 Kostnad frikjøp 381 471 55 -416 85 499
589 Refusjon internt fin frikjøp -4 646 -5 487 -6 644 -1 157 -9 833 -8 381
589 Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 252
5 Øvrige personalkostnader 3 181 3 071 274 -2 796 338 -512
Personalkostnader Totalt 355 448 369 305 368 637 -668 452 496 455 852
60 Av - og nedskriving 48 054 43 414 41 728 -1 686 50 264 50 597
63 Kostnader vedr. lokaler 52 844 56 723 55 387 -1 336 66 464 66 464
65 Driftsmateriell og bøker 12 887 15 302 14 258 -1 044 18 971 17 057
66 Reparasjon og vedlikehold 1 813 1 664 2 516 852 2 911 460
67 Kjøp av tjenester 7 234 6 914 4 282 -2 632 5 861 5 668
68 Kurs, konferanse og trykksaker 7 635 8 302 10 973 2 671 13 487 13 502
6-9 Øvrige driftskostnader 3 243 3 006 -10 224 -13 230 -16 045 4 602
70/71 Transport/reise 8 858 10 490 13 966 3 476 18 534 14 118
7198 Overheadkostnader -309 606 0 -606 0 0
73 Representasjon/markedsføring 1 777 1 931 1 244 -688 1 759 2 096
74 Tilskudd/kontingenter 5 297 639 2 807 2 168 3 404 1 453
88 Prosjektavslutning bidrag 5 361 -5 204 0 5 204 0 -656
Driftskostnader Totalt 154 695 143 787 136 937 -6 850 165 608 175 361

Resultat -53     929  -53     814  -31     170  22     644  -23     425  -38     693  

Resultat (isolert) -10 032 -1 059 21 584 22 644 29 330 14 061

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% 7% 8% 10%
Personalkostnadsgrad 70% 69% 69% 72%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 17% 23% 22% 18%
Husleie kostnadsgrad 9% 9% 9% 10%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Halvor Fahle den 23.nov.2012

Fakultetet har pr 31. oktober et overskudd på 53,8 millioner kroner. En 
nedgang på 13 millioner fra forrige måned gjør at vi nå har like mye i 
overskudd som ved starten på året. Nedgangen skyldes et høyere 
forbruk av driftsmidler denne måned. 

Inntektene er høyere enn budsjettert grunnet ekstra tildelinger som 
gjelder vitenskapelig utstyr, MLS stipendiater, fellesløftet og frigjorte 
IHR-midler. 

Personalkostnader er som budsjettert. 

Nettobidraget fra prosjektene (overhead, egenandel, frikjøp og 
prosjektavslutninger) er på 40,5 millioner, dette er omtrent som 
budsjettert. Vi ligger litt lavere på overhead og egenandeler mens vi har 
fått inn ca 6,5 millioner fra avsluttede prosjekter. 
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 Institutt for medisinske basalfag  per oktober 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 -1 122 -1 150 -694 456 -833 -245
34 Tilskudd og refusjoner -5 736 -1 044 -3 480 -2 436 -4 176 -4 614
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

10 227 20 619 24 823 4 204 36 531 29 694

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-2 410 -3 845 -4 675 -830 -5 800 -5 800

390 Inntekt fra bevilgninger -109 430 -126 670 -124 870 1 800 -147 757 -147 952
3960 Overheadinntekter -36 611 -32 987 -35 861 -2 874 -44 500 -41 300
3971 UiOs egenandel 28 509 27 422 29 745 2 323 37 300 35 100
3 Øvrige inntekter -3 008 -2 980 -2 216 763 -2 800 -2 490
35 Prosjektavslutning oppdrag -25 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -119 606 -120 634 -117 227 3 407 -132 035 -137 606
4 Varer for videresalg 6 2 0 -2 0 NA
Videresalg Totalt 6 2 0 -2 0 NA
50 Fast lønn 66 405 68 152 69 646 1 494 85 550 84 952
5051 Overtid 860 878 0 -878 0 NA
511 Variabel lønn 2 001 1 919 2 994 1 075 3 660 3 433
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 29 619 30 820 30 841 22 37 874 37 510
581 Offentlige refusjoner -3 507 -3 935 -3 168 766 -3 900 -3 900
589 Refusjon frikjøp -865 -714 -253 462 -253 -1 411
589 Kostnad frikjøp 535 265 0 -265 0 126
589 Refusjon internt fin frikjøp -3 469 -2 823 -4 143 -1 320 -6 200 -5 200
589 Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
5 Øvrige personalkostnader 940 527 11 -516 13 271
Personalkostnader Totalt 92 518 95 088 95 927 839 116 744 115 781
60 Av - og nedskriving 2 410 3 845 4 675 830 5 800 5 800
63 Kostnader vedr. lokaler 249 109 0 -109 0 0
65 Driftsmateriell og bøker 8 083 9 118 10 190 1 072 14 160 12 546
66 Reparasjon og vedlikehold 1 108 630 191 -439 268 135
67 Kjøp av tjenester 889 1 349 883 -466 1 420 2 560
68 Kurs, konferanse og trykksaker 760 2 191 1 563 -628 1 859 2 150
6-9 Øvrige driftskostnader 980 1 068 675 -393 860 700
70/71 Transport/reise 2 072 2 474 3 313 839 4 435 2 534
7198 Overheadkostnader -309 606 0 -606 0 0
73 Representasjon/markedsføring 411 484 78 -406 94 256
74 Tilskudd/kontingenter 3 260 222 1 133 911 1 340 1 401
88 Prosjektavslutning bidrag 6 426 -544 0 544 0 NA
Driftskostnader Totalt 26 339 21 554 22 701 1 147 30 235 28 082

Resultat -13     292  -18     495  -13     104  5     391  439 -8     248  

Resultat (isolert) -742 -3 990 1 401 5 391 14 944 6 257

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% 9% 10% 15%
Personalkostnadsgrad 60% 78% 77% 82%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 22% 23% 18%
Husleie kostnadsgrad 18% NA 0% NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Trude Abelsen den 20.nov.2012

Per oktober 2012 viser IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet et 
positivt regnskapsresultat på kr 18,5 mill, kr 5,4 mill høyere enn 
budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak lavere investeringer enn 
budsjettert. 

IMB har hittil i år mottatt ubudsjetterte KD-inntekter på omlag kr 10,3 
mill, bl.a. Forskerlinjemidler (1 mill), MLS-midler (1 mill), ulike 
likestillingsmidler (0,78 mill), IHR-midler (0,5 mill), utstyr Kl I (4 
mill), samt overføring ifm. Fellesløftet (1,5 mill). Fakultetet har etter 
avtale utsatt overføring av 8,5 mill til utstyr i nybygg Domus Medica til 
2013. 

Estimatet for årets nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter er 
nedjustert med kr 2 mill til kr 11,4 mill. Det forventes at lavere 
personalkostnader dekker dette inntektstapet. 

På nåværende tidspunkt forventes det at IMB vil få et positivt 
regnskapsresultat på om lag kr 9,9 mill per 31.12.2012. Prognosen 
innebærer framtidige forpliktelser på ca. 12 mill. knyttet til øremerkede 
tildelinger, som vitenskapelige utstyrsmidler (5 mill), SFF- og SFF 
finalisttildelinger (2,8 mill), forskningssatsinger (1,6 mill.) og 
startpakker (2,6 mill). 
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 Institutt for helse og samfunn  per oktober 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 -303 -591 0 591 0 -480
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

1 187 612 1 233 622 1 900 1 500

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-416 -685 -433 252 -520 -853

390 Inntekt fra bevilgninger -64 241 -65 087 -63 458 1 629 -80 994 -81 916
3960 Overheadinntekter -11 037 -14 719 -16 671 -1 953 -21 454 -18 543
3971 UiOs egenandel 4 156 9 828 10 137 309 14 400 12 940
3 Øvrige inntekter -256 -289 -240 49 -498 -465
35 Prosjektavslutning oppdrag -120 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -71 098 -70 932 -69 457 1 474 -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 43 807 47 785 48 465 680 60 469 59 214
5051 Overtid 345 205 0 -205 0 NA
511 Variabel lønn 1 079 2 705 2 922 217 4 187 4 079
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 18 570 21 071 20 686 -385 25 970 25 408
581 Offentlige refusjoner -537 -1 302 -392 911 -470 -1 150
589 Refusjon frikjøp -1 208 -3 966 -4 201 -236 -6 439 -5 792
589 Kostnad frikjøp -246 206 55 -151 85 373
589 Refusjon internt fin frikjøp -1 176 -2 663 -2 501 163 -3 633 -3 181
589 Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 252
5 Øvrige personalkostnader 345 415 68 -347 90 90
Personalkostnader Totalt 60 978 64 456 65 102 646 80 259 79 293
60 Av - og nedskriving 416 685 433 -252 520 853
63 Kostnader vedr. lokaler 1 292 1 386 1 300 -86 1 560 1 560
65 Driftsmateriell og bøker 134 274 250 -24 300 0
66 Reparasjon og vedlikehold 126 181 105 -76 175 325
67 Kjøp av tjenester 851 864 1 052 188 1 609 1 425
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 380 1 471 1 332 -139 1 964 1 950
6-9 Øvrige driftskostnader 371 419 -500 -919 -418 10
70/71 Transport/reise 1 978 2 086 4 595 2 509 6 821 4 357
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 616 403 391 -12 736 866
74 Tilskudd/kontingenter 175 126 122 -4 202 2
88 Prosjektavslutning bidrag -99 -200 0 200 0 -656
Driftskostnader Totalt 7 240 7 695 9 080 1 386 13 468 10 691

Resultat -10     689  -9     448  -5     943  3     505  -4     167  -8     501  

Resultat (isolert) -2 880 1 220 4 725 3 505 6 501 2 167

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

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

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Lars Roald den 19.nov.2012

Det har ikke vært store hendelser i oktober som avviker fra budsjett. 
Resultatet av basisdriften er 3,0 mill bedre enn budsjett. Prosjektene og 
investeringene påvirker basis med henholdsvis +1,7 mill og -0,6. 

Inntekter: Avviket på -2,2 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: Refusjon fra NAV er i basis er 0,9 høyere enn budsjett og 
summmen av de andre avvikene er overforbruk på 0,3 . 

Drift: Viser et underforbruk på 1,4 mill. Av det kommer en halvpart fra 
ubrukte vitenskapelige tildelinger. 

Den ubudsjetterte inntekten forventes å gi tilsvarende økning i 
kostnader. De bundne midlene ved periodeslutt var 3,2 mill. 
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 Institutt for klinisk medisin  per oktober 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 -676 0 676 0 0
34 Tilskudd og refusjoner -1 097 -1 159 -5 085 -3 926 -5 085 -2 500
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

6 427 12 315 7 500 -4 815 9 000 9 000

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-3 190 -4 636 -3 233 1 403 -3 880 -3 880

390 Inntekt fra bevilgninger -163 132 -181 684 -167 186 14 497 -208 315 -217 315
3960 Overheadinntekter -15 195 -16 818 -18 235 -1 417 -22 409 -22 409
3971 UiOs egenandel 5 114 4 824 6 595 1 771 8 505 8 505
3 Øvrige inntekter 138 31 0 -31 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag -14 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -171 223 -187 803 -179 645 8 158 -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 112 446 116 006 113 079 -2 928 138 789 142 868
5051 Overtid 349 383 0 -383 0 NA
511 Variabel lønn 4 185 4 761 4 793 31 5 751 6 509
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 48 132 50 629 49 970 -659 61 296 63 251
581 Offentlige refusjoner -5 212 -6 340 -5 000 1 340 -6 000 -6 000
589 Refusjon frikjøp -2 817 -2 877 -3 870 -993 -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 663 554 58 -495 70 470
Personalkostnader Totalt 157 839 163 116 159 030 -4 087 194 982 202 173
60 Av - og nedskriving 3 190 4 636 3 233 -1 403 3 880 3 880
63 Kostnader vedr. lokaler 114 47 0 -47 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 4 361 5 660 3 735 -1 925 4 411 4 411
66 Reparasjon og vedlikehold 423 886 2 220 1 334 2 468 0
67 Kjøp av tjenester 3 731 3 099 956 -2 143 1 148 1 148
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 722 2 427 5 304 2 877 6 289 6 289
6-9 Øvrige driftskostnader 1 654 1 393 1 752 359 2 093 2 473
70/71 Transport/reise 3 534 3 905 3 984 79 4 730 4 730
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 181 170 0 -170 0 200
74 Tilskudd/kontingenter 39 233 1 510 1 278 1 813 0
88 Prosjektavslutning bidrag -966 -4 868 0 4 868 0 NA
Driftskostnader Totalt 17 982 17 586 22 695 5 109 26 830 23 130

Resultat -1     705  -9     003  178 9     181  -2     274  -5     198  

Resultat (isolert) 4 598 -7 101 2 080 9 181 -372 -3 296

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -2% 3% 1% 5%
Personalkostnadsgrad 80% 90% 89% 90%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 10% 11% 10%
Husleie kostnadsgrad 2% NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Svein Arnesen den 19.nov.2012

1. Generell kommentar til totalt resultat: Totalt viser regnskapet et 
overskudd på 9 mill. Dette er et positivt avvik (9,2 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 14,5 mill. høyere enn budsjettert. 
Dette skyldes ekstra tildelinger som har kommet i løpet av året utover 
den opprinnelige rammen og derfor ikke var kjent på 
budsjetteringstidspunktet, hvorav de største er tildeling til vitenskapelig 
utstyr, midler til MLS og LEVE stipendiater, og forskerlinjemidler. 

b. Nettoeffekt prosjektene: Refusjon av indirekte kostnader (OH): 
Negativt avvik på -1,4 mill. hittil i år. Årsaken er lavere lønnskostnader 
på prosjekter (Se punkt 2c EFV) enn budsjettert. Egenandel: Positivt 
avvik på 1,8 mill. Årsaken er lavere forbruk av lønn og drift enn 
budsjettert. 

c. Fastlønn: Instituttet har et negativt avvik på -2,9 mill. Årsaken er 
forlengelser av stillinger som ikke er tatt med i lønnsbudsjettet og at 
klinmed har flere stipendiatstillinger enn det som det er budsjettert 
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med. 

d. Total drift: Driftskostnader har et positivt avvik på 5,1 mill. Det 
inkluderer 4,9 mill. i prosjektavslutninger. Det reelle avviket er derfor 
bare 0,2 mill. Vi forventer å treffe relativt bra på budsjett når det gjelder 
driftskostnader. 

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Den 
kunnskapen vi har per 31.10.2012 gir ingen grunn til å endre prognosen 
for driftsresultatet i 2012 som ble oppdatert ved avslutningen av 
2.tertial. Det er en del usikkerhet rundt hvor mye bundne midler som 
blir overført til 2013, pga store investeringer som tar tid. 
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 Det medisinske fakultet felles  per oktober 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 0 0 0 0 NA
34 Tilskudd og refusjoner 813 -152 0 152 0 0
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

1 980 858 167 -691 200 200

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-42 038 -34 248 -33 387 861 -40 064 -40 064

390 Inntekt fra bevilgninger -118 155 -100 839 -83 856 16 982 -106 747 -122 547
3960 Overheadinntekter -227 -303 -610 -307 -763 -763
3971 UiOs egenandel 0 29 27 -2 43 43
3 Øvrige inntekter -581 -129 0 129 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -158 254 -134 784 -117 660 17 124 -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 27 053 27 647 28 510 862 35 094 34 816
5051 Overtid 135 122 0 -122 0 NA
511 Variabel lønn 4 847 4 467 6 370 1 902 8 397 8 397
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 12 737 13 428 13 982 554 17 361 17 241
581 Offentlige refusjoner -1 893 -592 -421 171 -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 1 233 1 575 137 -1 437 165 -1 343
Personalkostnader Totalt 44 113 46 645 48 579 1 934 60 512 58 606
60 Av - og nedskriving 42 038 34 248 33 387 -861 40 064 40 064
63 Kostnader vedr. lokaler 51 189 55 181 54 087 -1 095 64 904 64 904
65 Driftsmateriell og bøker 309 250 83 -167 100 100
66 Reparasjon og vedlikehold 156 -33 0 33 0 NA
67 Kjøp av tjenester 1 764 1 601 1 390 -211 1 685 535
68 Kurs, konferanse og trykksaker 3 773 2 212 2 774 562 3 376 3 114
6-9 Øvrige driftskostnader 239 127 -12 150 -12 277 -18 580 1 420
70/71 Transport/reise 1 274 2 025 2 074 49 2 548 2 498
7198 Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
73 Representasjon/markedsføring 569 874 774 -100 929 774
74 Tilskudd/kontingenter 1 823 59 42 -17 50 50
88 Prosjektavslutning bidrag NA 407 0 -407 0 NA
Driftskostnader Totalt 103 133 96 952 82 460 -14 492 95 076 113 459

Resultat -28     243  -16     867  -12     300  4     567  -17     423  -16     746  

Resultat (isolert) -11 008 8 812 13 379 4 567 8 256 8 933

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 22% 11% 13% 13%
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 19.nov.2012

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 16,9 
mill kroner, dette er vel 4,6 mill kroner mer enn budsjettert. 

Vi har en merinntekt på ca 17,1 mill kroner på inntektene. Avviket 
skyldes primært ennå ikke fordelte strategiske midler til instituttene 
(vitenskapelig utstyr, startpakker, stimuleringsmidler og strategiske 
midler), samt noe ikke iverksatt utsatt aktivitet fra 2011. 

Personalkostnader gir oss et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner. 
Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til Internasjonal seksjon og de 
regionaletiske komiteer. Ved Internasjonal seksjon skyldes det en 
generell nedbemanning (ca 1 mill kroner) og ved de regionaletiske 
komiteer skyldes det i hovedsak et lavere forbruk av bilagslønn. 

Regnskapsrapporten viser et merforbruk på drift på ca 14,5 mill kroner, 
men det reelle merforbruket er ca 1,2 mill kroner. Differansen mellom 
hva regnskapsrapporten viser og det reelle avviket skyldes at fakultetet 
la inn en korreksjon av budsjettert resultat med 20 mill kroner for 2012. 
Dette fremkommer som en reduksjon av kostnadene i budsjettet. 
Reduksjonen utgjør ca. 13,3 mill kroner for perioden. Det reelle 
merforbruket består hovedsakelig av innleie av vikarer, omdisponering 
av midler og feil periodisering av husleie. 
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 5 MED  per oktober 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 -3 277 -4 853 -3 620 1 233 -5 372 -6 737
34 Tilskudd og refusjoner -372 943 -233 083 -259 085 -26 001 -357 425 -375 861
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

9 483 4 990 3 527 -1 463 3 832 29 327

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-3 255 -4 109 2 042 6 151 2 450 0

390 Inntekt fra bevilgninger -251 -3 561 0 3 561 0 -2 850
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -37 779 -42 103 -45 177 -3 075 -58 263 -62 187
3 Øvrige inntekter -2 188 -352 0 352 0 -200
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -410 210 -283 072 -302 313 -19 242 -414 779 -418 508
4 Varer for videresalg 1 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt 1 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 98 087 103 109 102 198 -911 125 862 140 668
5051 Overtid 307 322 0 -322 0 NA
511 Variabel lønn 2 350 2 016 2 530 514 3 664 4 769
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 40 910 43 925 44 189 264 54 567 61 217
581 Offentlige refusjoner -7 416 -6 295 -1 411 4 884 -1 702 -2 931
589 Refusjon frikjøp -8 0 -10 -10 -34 -410
589 Kostnad frikjøp 4 517 8 319 9 497 1 178 13 430 13 378
589 Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 -252
589 Kostnad internt fin frikjøp 4 646 5 487 6 267 781 9 268 8 381
5 Øvrige personalkostnader 7 865 8 280 2 296 -5 984 2 765 3 988
Personalkostnader Totalt 151 257 165 164 165 556 392 207 821 228 807
60 Av - og nedskriving 3 255 4 109 0 -4 109 0 50
63 Kostnader vedr. lokaler 1 304 431 0 -431 0 50
65 Driftsmateriell og bøker 20 105 22 037 47 848 25 810 63 932 80 474
66 Reparasjon og vedlikehold 1 127 840 0 -840 0 0
67 Kjøp av tjenester 36 580 26 911 24 868 -2 043 33 976 50 736
68 Kurs, konferanse og trykksaker 5 384 6 441 10 034 3 593 12 515 4 693
6-9 Øvrige driftskostnader 1 726 1 244 10 420 9 176 16 278 -2 138
70/71 Transport/reise 8 456 10 997 13 798 2 800 19 557 22 324
7198 Overheadkostnader 63 114 64 348 69 428 5 079 86 433 93 241
73 Representasjon/markedsføring 1 049 770 222 -548 267 582
74 Tilskudd/kontingenter 5 346 4 043 3 000 -1 043 3 266 2 942
88 Prosjektavslutning bidrag -5 238 5 204 0 -5 204 0 545
Driftskostnader Totalt 142 208 147 377 179 617 32 240 236 225 253 499

Resultat -254     909  -262     689  -249     300  13     389  -262     892  -228     160  

Resultat (isolert) -116 744 29 470 42 859 13 389 29 267 63 798

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 32% 32% 55% 93%
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 23.nov.2012

Fakultetet har pr 31. oktober 610 aktive prosjekter. Samlet overskudd er 
på 262 millioner. Dette er ca 13 millioner lavere enn budsjett. 

Inntektene er 19 millioner lavere enn budsjettert. Det er gjort en 
feilbudsjettering av gaver fra K.G. Jebsen på 12,5 millioner. Resten av 
avviket er periodiseringsfeil og vi forventer at dette vil korrigere seg 
mot slutten av året. 

Driftskostnadene er 32 millioner lavere enn budsjettert. Det er forventet 
at aktivitetsnivået vil bli høyere de siste månedene av 2012. 

Det er avsluttet en del prosjekter i år. Disse har til sammen hatt 
overskudd på 6,5 millioner kroner. Pengene blir gjort tilgjengelig for 
prosjektleder også etter prosjektet er avsluttet. 
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 Institutt for medisinske basalfag  per oktober 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 489 -291 -59 232 -59 -787
34 Tilskudd og refusjoner -86 654 -71 240 -83 920 -12 680 -127 153 -129 526
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

4 484 2 616 500 -2 116 600 26 050

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-1 384 -1 741 2 042 3 783 2 450 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 -119 0 119 0 0
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -28 509 -27 422 -29 851 -2 429 -37 300 -38 684
3 Øvrige inntekter -478 -157 0 157 0 0
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -112 052 -98 354 -111 289 -12 935 -161 462 -142 947
4 Varer for videresalg 1 1 0 -1 0 NA
Videresalg Totalt 1 1 0 -1 0 NA
50 Fast lønn 32 690 29 795 22 649 -7 146 28 098 37 319
5051 Overtid 150 201 0 -201 0 NA
511 Variabel lønn 503 226 261 35 316 916
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 13 982 12 996 9 806 -3 190 12 164 16 321
581 Offentlige refusjoner -3 804 -1 505 0 1 505 0 -486
589 Refusjon frikjøp -212 0 0 0 -24 -150
589 Kostnad frikjøp 570 458 253 -206 276 1 434
589 Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
589 Kostnad internt fin frikjøp 3 469 2 823 4 143 1 320 6 200 5 200
5 Øvrige personalkostnader 969 1 039 132 -907 141 1 456
Personalkostnader Totalt 48 318 46 035 37 245 -8 790 47 172 62 012
60 Av - og nedskriving 1 384 1 741 0 -1 741 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 676 104 0 -104 0 50
65 Driftsmateriell og bøker 9 214 10 277 21 965 11 688 27 776 37 223
66 Reparasjon og vedlikehold 720 284 0 -284 0 0
67 Kjøp av tjenester 2 798 1 435 1 874 439 2 307 3 479
68 Kurs, konferanse og trykksaker 886 1 167 7 359 6 193 8 887 1 151
6-9 Øvrige driftskostnader 874 485 8 342 7 857 13 926 -2 793
70/71 Transport/reise 2 463 2 828 3 408 580 4 622 5 947
7198 Overheadkostnader 36 668 32 368 36 074 3 706 44 500 46 378
73 Representasjon/markedsføring 209 182 0 -182 0 0
74 Tilskudd/kontingenter 2 125 232 965 732 1 019 325
88 Prosjektavslutning bidrag -6 414 544 0 -544 0 NA
Driftskostnader Totalt 51 602 51 648 79 987 28 340 103 038 91 760

Resultat -38     167  -60     628  -54     013  6     614  -71     210  -48     985  

Resultat (isolert) -12 132 -670 5 944 6 614 -11 252 10 825

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 17% 17% 38% 62%
Personalkostnadsgrad 52% 47% 46% 47%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 53% 54% 53%
Husleie kostnadsgrad 0% NA 1% NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Trude Abelsen den 20.nov.2012

Den eksternt finansierte porteføljen til IMB viser per oktober et 
regnskapsmessig overskudd på kr 60,6 mill. Det er kr 6,6 mill høyere 
enn budsjettert, hovedsakelig pga. lavere driftskostnader. 

Regnskapet viser 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. Inntektsavviket er i hovedsak forårsaket 
av for høyt estimat på inntekter i nye prosjekter, dvs. ikke uteblitte 
inntekter i eksisterende portefølje. 

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

IMB har 212 aktive prosjekter per 31.10.2012. Det er hittil i år avsluttet 
40 og opprettet 42 prosjekter. I oktober ble det opprettet to EU-
prosjekter (Marie Curie), med en samlet ramme på 9 mill kr. Årets nye 
prosjekter har en samlet økonomisk ramme på kr 159 mill, herav kr 116 
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mill (73 %) fra eksterne bidragsytere. 
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 Institutt for helse og samfunn  per oktober 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 -1 265 -997 -1 981 -984 -2 943 -3 581
34 Tilskudd og refusjoner -70 269 -56 627 -46 734 9 893 -68 102 -72 438
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

70 5 0 -5 0 0

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-28 -30 0 30 0 0

390 Inntekt fra bevilgninger -251 -3 442 0 3 442 0 -2 850
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -4 156 -9 828 -8 704 1 124 -12 415 -13 840
3 Øvrige inntekter 247 -200 0 200 0 -200
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -75 652 -71 119 -57 419 13 700 -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 20 227 23 428 25 687 2 259 31 571 29 488
5051 Overtid 54 21 0 -21 0 NA
511 Variabel lønn 644 461 54 -407 85 234
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 8 483 10 122 10 727 604 13 188 12 364
581 Offentlige refusjoner -791 -1 440 -220 1 220 -294 -1 038
589 Refusjon frikjøp 204 0 -10 -10 -10 -260
589 Kostnad frikjøp 1 297 4 983 5 374 390 8 229 7 019
589 Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 -252
589 Kostnad internt fin frikjøp 1 176 2 663 2 124 -539 3 068 3 181
5 Øvrige personalkostnader 1 527 1 552 1 148 -404 1 405 1 313
Personalkostnader Totalt 32 819 41 791 44 884 3 093 57 241 52 048
60 Av - og nedskriving 28 30 0 -30 0 0
63 Kostnader vedr. lokaler 117 85 0 -85 0 0
65 Driftsmateriell og bøker 137 160 0 -160 0 60
66 Reparasjon og vedlikehold 0 0 0 0 0 0
67 Kjøp av tjenester 173 2 582 2 588 6 5 265 6 924
68 Kurs, konferanse og trykksaker 1 320 2 217 2 191 -26 2 963 2 877
6-9 Øvrige driftskostnader 313 -281 707 988 707 6
70/71 Transport/reise 1 125 3 477 6 743 3 267 10 573 11 525
7198 Overheadkostnader 11 021 14 807 14 722 -85 18 761 18 543
73 Representasjon/markedsføring 137 103 1 -102 2 317
74 Tilskudd/kontingenter 1 040 2 163 1 604 -559 1 604 1 975
88 Prosjektavslutning bidrag 219 200 0 -200 0 545
Driftskostnader Totalt 15 630 25 542 28 557 3 015 39 875 42 771

Resultat -47     431  -52     720  -32     913  19     807  -35     278  -46     536  

Resultat (isolert) -27 203 -3 786 16 021 19 807 13 656 1 911

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 35% 31% 50% 74%
Personalkostnadsgrad 61% 55% 65% 62%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 39% 45% 35% 38%
Husleie kostnadsgrad 0% NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Lars Roald den 19.nov.2012

I løpet av oktober har finansiører betalt mer enn forventet, slik at 
inntekten for oktober isolert er 6,8 mill høyere enn budsjett. Kostnaden 
kommer fordelt over framtidige perioder og summen av saldo i 
prosjektene er 3,8 mill høyere enn ved årsskiftet. 

32 prosjekter er avsluttet til nå i år og det er opprettet 24 nye. 
Nedgangen skyldes for en stor del at gaveprosjektene er overført til ny 
serie (71****) og fins også i serien 46****. Det er totalt 161 aktive 
prosjekt. 

Det er for tiden 169 prosjekter. 10 finansiert av EU. 37 av NFR og 122 
finansert av andre. 
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 Institutt for klinisk medisin  per oktober 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 -2 501 -2 333 -1 580 753 -2 370 -2 370
34 Tilskudd og refusjoner -213 250 -103 216 -122 761 -19 545 -155 587 -167 312
3497/3911 Investeringer i 
anleggsmidler 

4 929 2 368 3 027 658 3 232 3 277

3931/3498 Inntektsføring for 
avskrivning anleggsmidler 

-1 843 -2 339 0 2 339 0 0

390 Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
3960 Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
3971 UiOs egenandel -5 114 -4 824 -6 595 -1 771 -8 505 -9 620
3 Øvrige inntekter -1 958 5 0 -5 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag 0 NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -219 736 -110 338 -127 909 -17 571 -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 44 905 49 499 53 040 3 541 65 181 72 850
5051 Overtid 96 100 0 -100 0 NA
511 Variabel lønn 1 101 1 243 0 -1 243 0 355
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 18 311 20 627 22 708 2 081 27 905 31 220
581 Offentlige refusjoner -2 820 -3 350 -1 191 2 159 -1 407 -1 407
589 Refusjon frikjøp 0 0 0 0 0 0
589 Kostnad frikjøp 2 650 2 877 3 870 993 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 1 409 1 592 1 016 -576 1 219 1 219
Personalkostnader Totalt 65 651 72 587 79 443 6 855 97 823 109 162
60 Av - og nedskriving 1 843 2 339 0 -2 339 0 50
63 Kostnader vedr. lokaler 511 243 0 -243 0 NA
65 Driftsmateriell og bøker 10 784 11 429 25 883 14 453 36 156 43 191
66 Reparasjon og vedlikehold 407 556 0 -556 0 0
67 Kjøp av tjenester 33 595 22 894 20 406 -2 488 26 404 40 333
68 Kurs, konferanse og trykksaker 3 174 2 845 50 -2 795 60 60
6-9 Øvrige driftskostnader 539 1 039 1 371 331 1 645 649
70/71 Transport/reise 4 865 4 657 3 626 -1 031 4 342 4 832
7198 Overheadkostnader 15 196 16 870 18 021 1 151 22 409 27 556
73 Representasjon/markedsføring 700 483 221 -263 265 265
74 Tilskudd/kontingenter 2 181 1 648 432 -1 216 643 643
88 Prosjektavslutning bidrag 957 4 868 0 -4 868 0 NA
Driftskostnader Totalt 74 752 69 872 70 009 138 91 924 117 579

Resultat -170     376  -151     290  -161     868  -10     578  -156     894  -132     723  

Resultat (isolert) -79 333 32 121 21 543 -10 578 26 517 50 715

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 56% 54% 68% 137%
Personalkostnadsgrad 53% 51% 47% 51%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 43% 49% 53% 49%
Husleie kostnadsgrad 0% NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Svein Arnesen den 19.nov.2012

1. Generell kommentar av totalen: Totalt har Klinmed et underskudd på 
32.1 mill. hittil i år. Hovedårsaken er et stort negativt avvik på inntekter 
(se punkt 2a). 

2. Kommentar hovedpostene 

a. Inntekter: Et negativt avvik på 17,6 mill, mot et negativt avvik på 
50,8 mill. ved avslutningen av 2.tertial. Hovedårsakene til avviket er 
periodiseringsavvik når det gjelder NFR inntekter (11 mill.), 
periodiseringsavvik når det gjelder EU inntekter (ca 5,7 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 1,8 mill. og positivt 1,2 mill. for overhead. 
Årsaken er lavere aktivitet på prosjektene enn forventet hittil i år. 

c. Fastlønn: Positivt avvik på 3,5 mill. Avviket skyldes at planlagte 
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tilsettinger er forsinket. 

d. Total drift: Positivt avvik på 0,1 mill. på driftskostnader. Her er 
prosjektavslutninger på 4,9 mill. inkludert, så det reelle avviket er 
positivt på 5 mill. 

3. Klinmed har per 31.10.2012 237 eksternt finansierte prosjekter. 41 
«øvrige», 50 NFR, 135 professorater, 11 EU-prosjekter. 

4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som kan betegnes som 
«problemprosjekter». 
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 Det medisinske fakultet felles  per oktober 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 -1 232 0 1 232 0 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 -29 -27 2 -43 -43
3 Øvrige inntekter 0 0 0 0 0 NA
35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -2 770 -3 261 -5 696 -2 435 -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 266 387 822 435 1 011 1 011
5051 Overtid 8 0 0 0 0 NA
511 Variabel lønn 102 87 2 215 2 129 3 264 3 264
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon 134 180 948 768 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 4 750 3 984 -766 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 -29 171 0 -171 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 3 212 433 221 605 605
6-9 Øvrige driftskostnader -0 0 0 -0 0 0
70/71 Transport/reise 3 35 20 -15 20 20
7198 Overheadkostnader 229 303 610 307 763 763
73 Representasjon/markedsføring 4 2 0 -2 0 0
74 Tilskudd/kontingenter 0 0 0 0 0 0
88 Prosjektavslutning bidrag NA -407 0 407 0 NA
Driftskostnader Totalt 224 316 1 063 748 1 388 1 388

Resultat 1     065  1     948  -506 -2     454  490 84

Resultat (isolert) 1 923 1 806 -648 -2 454 347 347

2009 2010 2011 2012
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 5% 17% -3% -60%
Personalkostnadsgrad 35% 45% 95% 94%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 52% 55% 5% 6%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

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

Fakultetsadministrasjonen har etter årets første ti måneder et 
underskudd på ca 1,9 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert 
resultat for perioden er et overskudd 0,5 mill kroner. Avviket på 2,4 
mill kroner skyldes i hovedsak periodiseringen av inntektene og 
kostnadene på forskerlinjeprosjektet. Prosjektets bevilgning er i 2012 
blitt økt til 4,0 mill kroner. 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 2,4 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). Som en motsatt effekt har det i oktober 
kommet inntekter på det nye prosjektet for godkjenning av utenlandsk 
medisinsk grad som ikke var budsjettert (1,2 mill kroner). Dette gir oss 
et avvik på 2,4 millioner kroner. 

Vi har et avvik på lønn på ca 0,8 mill kroner. Dette er et lite avvik, men 
forklares med to store avvik med motsatt fortegn. Vi har et avvik på 1,5 
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mill kroner på forskerlinjeprosjektet som skyldes forskuttert utbetaling 
av stipendier. For hele året vil avvike utgjøre 0,1 mill kroner. Dette vil 
bli dekket av neste års bevilgning. Som en motsatt effekt er det et 
midreforbruk på OSCE prosjektene på til sammen 0,7 mill kroner. 
Dette gir et merforbruk på 0,8 millioner kroner. 

Vi har et positivt avvik på 0,7 mill kroner på drift. Det skyldes at vi i 
perioden har utført den ovenfor nevnte prosjektavslutningen. Denne 
vises som en inntektsføring (ca 0,7 mill kroner) på driftskostnadene. 

Vi har per i dag 3 prosjekter som er aktive. 
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Fakultetsnotat  
 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
 
Arkivsaksnummer: 2012/6411 
Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingrid M.Middelthon 
Møtedato: 18. desember 2012 
 
Oslo, 6. desember 2012 
 

 
Vurdering av behovet for en revidering av studieplanen i medisin ved UiO 

 

Bakgrunn: 

Arbeidsgruppen ble nedsatt juni 2012 med formål å vurdere behovet for en revidering av 

studieplanen i medisin ved Universitetet i Oslo. 

 

Vurdering: 

Revisjon av Oslo 96 

Arbeidsgruppen mener at det er behov for revisjon av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, 

hvilket er begrunnet i nye kompetansebehov og svakheter som er avdekket ved en 

systematisk gjennomgang av dagens studieplan. Det foreslås en omfattende revisjon som 

bygger på Oslo 96. Revisjonsarbeidet foreslås startet umiddelbart, hvor vurderinger som 

skisseres i denne rapporten legges til grunn. Arbeidsgruppen mener det vil være mulig å 

starte implementeringen av en revidert studieplan i høstsemesteret 2014 og foreslår at den 

nye studieplanen gis navnet Oslo 2014. Fremdriftsplanen legger opp til at revisjonen skal 

være fullt implementert innen 2016. 

 

Styringsgruppe for revisjonsarbeidet 

Følgende styringsgruppe foreslås: 

 Frode Vartdal, dekan  

 Ingrid Os, prodekan for undervisning, medisinstudiet 

 Bjørn Hol, fakultetsdirektør 

 Monica Bakken, studiedirektør UiO 

 

Det bes om at fakultetsstyret gir styringsgruppen fullmakt til å styre den organisatoriske 

delen av revisjonsarbeidet. Det innebærer for eksempel fastsettelse av mandat, oppnevning 

av prosjektgruppe og eventuelle undergrupper som inngår i prosjektet.  

 

Fakultetsstyret skal gjennom hele arbeidet holdes oppdatert om arbeidets fremdrift og hvilke 

organisatoriske beslutninger som er tatt.  

 

Økonomi for studieplanen Oslo 2014 

Fordelingen av midler har nær sammenheng med antall studieplasser, undervisningsmengde 

og hvor undervisningen foregår. Derfor kan revisjonen av studieplanen i medisin få 

økonomiske konsekvenser for fakultetet og instituttene. 

aasefr
Typewritten Text
Sak 70/12
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Når fakultetet skal fordele budsjettmidler videre, skjer dette blant annet gjennom 

undervisningsomfanget hvert institutt bidrar inn i medisinutdanningen. En fordel ved å 

knytte tildelinger av midler direkte til undervisningsoppgaver er at endringer i studieplaner 

skal bli behandlet som en budsjettsak. Dette vil bidra til at når det innføres nye 

programplaner eller gjennomføres endringer, synliggjøres automatisk de budsjettmessige 

konsekvenser. 

 

Kartleggingen som ble foretatt i forbindelse med den tidligere og ved den nåværende 

budsjettfordelingsmodell viste at total undervisningsmengde i medisinstudiet er ca 130 000 

timer i året, fordelt på de tre instituttene. 

 

Ved innføring av nåværende budsjettfordelingsmodell var grunnideen at 50 % av fakultetets 

budsjettramme skulle fordeles i undervisningskomponenten og 50 % i 

forskningskomponenten. 

Endringer i undervisningsmengde og undervisningstype vil ha en omfordelingseffekt i 

fordelingsmodellen. Når vi vet at ca 70 % av instituttenes inntekter er bundet opp i 

personalkostnader kan flytting av et visst undervisningsomfang mellom instituttene ha stor 

betydning for om instituttene kan dekke lønnskostnadene. 

 

Også flytting av undervisning innen ett institutt kan ha betydning for ressurssituasjonen. 

Dette gjelder spesielt for flytting av undervisning fra OUS til Ahus, da de fleste 

universitetsstillingene er knyttet opp mot hovedstilling på helseforetaket. 

 

Gitt de normer for undervisning som er vedtatt, vil bytte mellom undervisningsformer ha 

betydning for den undervisningskapasitet fakultetet har. Blir lav lærerintensiv undervisning 

byttet med høy lærerintensiv undervisning, reduseres kapasiteten, og det vil være behov for 

flere lærerkrefter. 

 

Vi har i dag oversikt over for mye lærerressurser det er behov for med dagens studieplan, 

men vi har ingen god oversikt om hvor mye studieplanen ”koster”. Det vil derfor være 

vanskelig å sammenligne kostnadsbilde for Oslo 96 med Oslo 2014. Videre er det slik at 

revisjonen av ett semester får implikasjoner for andre semestre, slik at hele revisjonen må 

ferdigstilles før vi får et sammenligningsgrunnlag. 
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Fremdriftsplan for revisjonsarbeidet 

Følgende fremdriftsplan foreslås for revisjonsprosessen:  

 

 
 

Fase 0: Revisjon vedtas: Fakultetet fastsetter premisser for revisjonsprosessen, med 

utgangspunkt i innstillingen fra arbeidsgruppen for ”Oslo 96+”. 

 Milepæl: Vedtak i Fakultetsstyret desember 2012 

 

Fase 1: Utarbeidelse av rammeplan for medisinstudiet. Det arrangeres et 

studieplanseminar med referansegruppen. Prosjektgruppen arbeider, i dialog med 

referansegruppen, med å lage en Rammeplan for et revidert medisinstudium – Oslo 2014, 

hvor studiet ses under ett og hvor premisser for revisjonen konkretiseres. Hensikten med 

rammeplanen er at den skal gi overordnende føringer for undervisningsformer, eksamen, 

evaluering, elektive fag og det faglige innholdet i ulike deler av studiet. Referansegruppen og 

undervisningsledere vil bes om å komme med innspill i dette arbeidet.   

 Milepæl: Etablering av prosjektgruppe (1.1. 2013) 

 Milepæl: Studieplanseminar med referansegruppen (innen 1.4.2013) 

 Milepæl: Utkast til rammeplan som sendes til høring (senest 15.5. 2013) 

 Milepæl: Rammeplanen oversendes Fakultetsstyret (15.8. 2013) 

 

Fase 2: Arbeid med en plan for innholdet i de enkelte moduler: Det etableres undergrupper 

for hver enkelt modul som skal utarbeider en plan for modulen i samarbeid med 

prosjektleder/prosjektgruppen. ”Modulgruppene” vil bestå av vitenskapelige personale, 

studieadministrativt personale og representasjon fra prosjektgruppen. ”Modulplanen” skal 

beskrive det faglige innholdet i hver modul, med en overordnet angivelse av hvordan dette 

fordeler seg på de enkelte semestre. Arbeidsgruppene må videre vurdere spørsmål om evt. 

overgangsordninger for studenter ved iverksetting av revisjonen. I noen grad vil det være  

nødvendig å kommunisere på tvert av moduler og undervisningsledere vil ha en sentral 

funksjon her, ved å sikre oversikt på tvers av moduler.   

 Milepæl: Overordnet plan for hver modul ferdigstilles (31.11.2013)  

 

Fase 3: Revisjon av de enkelte semestre: Semesterutvalg, undervisningsledere for involverte 

fag og studieadministrativt personale med konkretisering av innholdet i hvert semester. 

Endelig revidert studieplan vedtas av Fakultetsstyret.  

Fase 0 

Des 12-Jan 13 

•17.12.12: Vedtak i 
Fakultetsstyret 

Fase 1  

Jan 13-Aug13 

•01.01.13: Etablering 
av prosjektgruppe 

•01.04.13: 
Studieplanseminar 
med 
referansegruppen 

•15.05.13: 
Rammeplan på 
høring 

•15.08.13: 
Rammeplan 
oversendes 
Fakultetsstyret 

Fase 2  

Aug 13-Nov13 

•31.11.13:  
Overordnet plan for 
hver modul i 
studieplanen 
ferdigstilles 

Fase 3  

Des 13-Mai 14 

•01.04.14: Planer for 
reviderte 
enkeltsemestre 
ferdigstilles 

•01.05.14: Ny 
studieplan 
oversendes 
fakultetet 

Fase 4  

Mai 14-Des 16 

•Høst 2014: 
Semestre revideres 

•Høst 2016: Oslo 
2014 ferdig 
implementert 
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 Milepæl: Planer for reviderte enkeltsemestre ferdigstilles (1.4. 2014) 

 Milepæl: Ny studieplan oversendes Fakultetet (1.5. 2014) 

 

Fase 4: Iverksettingsfase. Ny studieplan iverksettes, med modulvis oppstart av revidert 

studieplan parallelt over en periode på 2-3 semestre. Det vil være hensiktsmessig å starte 

med det første eller de første semestrene i hver modul da dette gir mulighet for justering 

underveis. Man kan følge på med nye reviderte semestre våren 2015 slik at fra høst er alle 

reviderte semestre implementert.   

 Milepæl: Reviderte semestre implementeres (høsten 2014) 

 Milepæl: Alle reviderte semestre implementert (2016) 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret vedtar at det skal gjøres en revisjon av studieplanen i medisin på 

bakgrunn av de føringer som skisseres i arbeidsgruppens rapport. 

 

2. Fakultetsstyret oppnevner følgende styringsgruppe for revisjonen: 

 Frode Vartdal, dekan 

 Ingrid Os, prodekan for undervisning, medisinstudiet  

 Bjørn Hol, fakultetsdirektør 

 Monica Bakken, studiedirektør UiO 

 

Fakultetsstyret gir styringsgruppen fullmakt til å styre den organisatoriske delen av 

revisjonsarbeidet. 

 

3. Fakultetsstyret tar redegjørelsen om økonomi til orientering.  

 

4. Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte fremdriftsplanen for revisjonen. Det innebærer 

at revisjonsarbeidet starter i desember 2012 og at ny studieplan skal være ferdig 

implementert i 2016. 



Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 

 

 

 

 

 

Rapport fra arbeidsgruppen Oslo 96+ 
 

Vurdering av behovet for en revidering av studieplanen i medisin ved UiO 

Til fakultetsstyret 18.12.12 
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 Innledning 

 
Arbeidsgruppen ble nedsatt juni 2012 med formål å vurdere behovet for en revidering av 

studieplanen i medisin ved Universitetet i Oslo. 

 

Gruppens mandat ble gitt 2. mai 2012 av Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. 

Mandatet var som følger: 

 

Overordnet oppdrag 

Arbeidsgruppen skal kartlegge grunnlaget for en revisjon av studieplanen Oslo 96. 

Arbeidsgruppen skal også utarbeide en framdriftsplan for gjennomføring av en revisjon.  

 

Bakgrunnen for arbeidet 

Etter innføringen av Oslo 96 for 16 år siden har det skjedd betydelige forandringer i medisinsk 

kunnskap og praksis, liggetid for pasienter i kliniske avdelinger, en betydelig omstrukturering 

og endret pasientsammensetning i universitetssykehusene OUS og Ahus, samt nye 

pasientforløp mellom allmennpraksis, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Dette sammen med erfaringer med gjeldende studieplan og innspill fra evalueringsrapporten 

av Oslo 96, gjør at det har oppstått et behov for å revidere studieplanen.  

 

Mål og forutsetninger 

En revidert plan skal: 

 Føre til kvalitetsmessig styrking og mer relevant undervisning i tråd med nye 

kompetansebehov 

 Føre til en bedre arbeidsdeling mellom universitetssykehusene OUS og Ahus 

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

 Føre til en bedre utnyttelse og samhandling av lærerkreftene på Institutt for basalmedisin, 

Institutt for klinisk medisin og Institutt for helse og samfunn 

 Bedre utnyttelsen av e-læring og ferdighetssentre 

 

Praktisk leveranse 

Arbeidsgruppen skal: 

 Beskrive problemområder og flaskehalser i dagens studieplan 

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

vurdere: 

o Å utvide bruken av alternative undervisningsformer 

o Flytting av undervisning mellom semestrene i studiet 

o Flytting av undervisning mellom undervisningsstedene 

o Innføre nye eller modifiserte eksamensformer 

 Foreslå en fremdriftsplan for utarbeiding og implementering av en revidert plan, heretter kalt 

Oslo 96+. 

 

Arbeidsgruppens sammensetning har vært: 

 Ingrid Os, prodekan for undervisning, medisinstudiet, gruppens leder 

 Mette Brekke, HELSAM 

 Jan Frich, HELSAM  

 Erik Dissen, IMB 

 Drude Fugelseth, KLINMED 

 Odd Geiran, KLINMED 
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 Lars Gullestad, KLINMED 

 Edvard Hauff, Oslo universitetssykehus 

 Torbjørn Omland, Akershus universitetssykehus 

 Karoline Hauge, MFU 

 Jo-Inge Myhre, cand. med. 

o Thomas de Lange, ressurs pedagogikk 

o Eva Gretland, ressurs studier 

o Kristin Wium, ressurs studier 

o Mette Groseth Langballe, ressurs økonomi 

 

Fagforeningene har vært forespurt om å stille med en representant, men har ikke gitt noen 

tilbakemelding på forespørselen. 

 

Ingrid M. Middelthon har vært gruppens sekretær. 

 

Arbeidsgruppen har hatt fem møter. Ett oppstartsmøte, ett todagers seminar med formål å gi 

gruppen oversikt over hele medisinstudiet og tre møter hvor gruppen har arbeidet med sin 

innstilling i forhold til kravene i mandatet. I tillegg har det vært holdt tre undergruppemøter 

for forberedelse av delproblemstillinger i mandatet. 

 

På seminaret deltok også semesterlederne, programrådet, representanter fra atferdsfag og en 

representant for e-læring i tillegg til arbeidsgruppen med dens ressurspersoner.  

 

Administrativt er det gjort en kartlegging av studieplanen i medisin for årene 1997, 2002 og 

2011. Det er også gjennomført kartleggingsmøter med semesterleder og semesterkoordinator 

for hvert enkelt semester.  

 

Fokus i kartleggingen har vært sentrert om å få fugleperspektiv på studiet, kartlegge hva som 

bør forbedres/styrkes, hva som kan omstruktureres og hva som mangler i studieplanen. 
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Sammendrag 
 
 
 
 

 

Arbeidsgruppen Oslo 96+ mener at det er behov for revisjon av medisinstudiet ved 

Universitetet i Oslo, hvilket er begrunnet i nye kompetansebehov og svakheter som er 

avdekket ved en systematisk gjennomgang av dagens studieplan. Det foreslås en omfattende 

revisjon som bygger på Oslo 96 og at revisjonsarbeidet startes umiddelbart, hvor vurderinger 

som skisseres i denne rapporten legges til grunn. Arbeidsgruppen mener det vil være mulig å 

starte implementeringen av en revidert studieplan i høstsemesteret 2014 og foreslår at den 

nye studieplanen gis navnet Oslo 2014. Fremdriftsplanen legger opp til at revisjonen skal 

være fullt implementert innen 2016. 

Oslo 96 

Da Oslo 96 ble innført representerte den et brudd med medisinutdanningens tradisjonelle 

todelingsmodell i en preklinisk og en klinisk del. Oslo 96 var primært en pedagogisk reform 

med vektlegging av integrasjon mellom prekliniske og kliniske fag. Undervisningen ble 

organisert i organblokker med studentaktiviserende undervisningsformer, der problembasert 

læring (PBL) fikk en dominerende plass. Primærhelsetjenesten ble vektlagt og det ble innført 

systematisk opplæring i kliniske ferdigheter.  

 

Foruten mindre endringer i de enkelte semestrene har ikke Oslo 96 vært gjenstand for en 

samlet revisjon og gjennomgang siden den ble innført. I 2002 ble det igangsatt forarbeider 

for en revisjon, men initiativet ble skrinlagt.  

 

I en ekstern evaluering av Oslo 96 i 2008 ble studiet vurdert opp mot ”SPICES-modellen”, 

(Student centered, Problem based, Integrated, Community based, Electives, Structured). 

Evalueringen konkluderte med at studieprogrammet i stor grad var sykehusbasert, student- 

og problembasert, integrert og at opplæring i kliniske ferdigheter var strukturert, men at 

studieplanen ikke inneholder elektive emner.  

Hva slags leger skal Oslo 2014 utdanne? 

Økt spesialisering innen medisinen fordrer at leger har kompetanse i ledelse, organisering og 

teamarbeid, slik at man kan bidra til koordinerte og trygge helsetjenester tilpasset pasienters 

behov. Kompetanse om behandlingsforløp blir derfor viktig. Leger må kunne forstå 

systemene de jobber innenfor og ha kunnskaper og ferdigheter som gjør at de kan bidra til å 

kvalitetssikre og forbedre systemene. 

 

Samhandlingsreformen, Stortingsmeldingen ”Utdanning for velferd” og ny folkehelselov 

peker i retning av at myndighetene ønsker å dreie fokus i helsetjenestene fra spesialist- til 

primærhelsetjenesten. Det legges vekt på pasientforløp, samhandling, sterkere 

brukermedvirkning, forebygging og folkehelsearbeid. Medisinutdanningen må ta denne 

utviklingen inn over seg.  

 

 
Medisinstudiet ved Universitetet i Oslo skal være anerkjent internasjonalt og ha fokus på 
læring og utvikling for studenter og lærere. Medisinutdanningen fra UiO skal gi 
fundament for utvikling av medisinere som er blant de fremste i verden i sitt fagområde. 
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En målsetning med samhandlingsreformen er at spesialisthelsetjenesten skal spisses, for 

bedre å kunne ivareta spesialiserte funksjoner. Undervisningen i Oslo 96 er i stor grad 

sykehusbasert. Derfor må undervisning med utgangspunkt i primærhelsetjenesten styrkes. 

Studentene skal få en grunnleggende og bred teoretisk og praktisk medisinsk utdanning. 

Integreringen mellom basalfag, kliniske fag og samfunnsmedisinske fag må bedres. 

Opplæring i kliniske ferdigheter må styrkes. Mester/svenn læring er fortsatt viktig for læring 

av klinisk praksis og skal videreføres.  

En ny studieplan bør øke mulighet for fordypning ved at det innføres elektive emner, og ved å 

innføre en masterekvivalent oppgave på 20 studiepoeng som en videreutvikling av den 

individuelle prosjektoppgaven i dagens studieplan. Det må fortsatt legges til rette for at 

studenter kan ta forskerlinjen og eventuelt masterstudier. 

Utviklingen av profesjonsidentitet må styrkes. Studentene skal få verdier, evne til å treffe 

beslutninger og ha ambisjoner for medisin som profesjon og fag. Fundamentet bygges på 

klinisk-, kommunikasjons- og mellommenneskelig kompetanse, etisk og juridisk forståelse.  

Studieplanen Oslo 2014 

Det kan være hensiktsmessig å bevege seg fra en overordnet todeling av studiet til en 

tredeling. Fremfor å la semesterinndelingen være styrende kan man alternativt se for seg en 

inndeling av studiet i moduler, hvor flere semestre inngår i en modul. I siste del av studiet 

vektlegges klinisk praksis under veiledning i sykehus og allmennpraksis. Elektive emner kan 

innføres i alle deler av studiet. Et hovedformål med modulorganiseringen er å fremme 

samhandling mellom semestrene i modulene og samhandling modulene imellom. 

 

Arbeidsgruppen har i liten grad diskutert om studiet bør inndeles i en bachelor- og 

mastergrad i tråd med føringene fra Bolognaprosessen. I Stortingsmeldingen ”Utdanning for 

velferd” anføres det at det er en ønsket utvikling for norsk medisinutdanning. Forutsetningen 

for å organisere studiet slik er at bachelorgraden i medisin gir en selvstendig 

yrkeskvalifikasjon. På det nåværende tidspunkt anbefaler arbeidsgruppen ikke en slik 

omlegging, men det vil likevel være fremtidsrettet å innføre en masterekvivalent oppgave.   

Undervisnings- og eksamensformer i Oslo 2014 

Ideen med PBL var å trene studentene i klinisk og vitenskapelig tenkning, formulering av 

læringsmål, team- og gruppearbeid. PBL skulle virke fremmende på faglig integrasjon. Ved 

en revisjon vil det være et ledende prinsipp at undervisningen fortsatt skal være 

studentaktiviserende. Det spenner imidlertid over et vidt register av undervisningsformer - 

PBL, kasuistikkbasert læring (KBL) og teambasert læring (TBL). Forelesninger vil fortsatt 

være viktig for å bygge et fundament av kunnskap, men kan tenkes å få et annet format enn 

det har i dag ved bruk av digital teknologi og diskusjonsfora. Generelt anbefales det at man i 

revisjonen utreder muligheter for bruk av digitale ressurser også for flere områder av 

undervisningen. 

 

Den faglige og pedagogiske revisjonen må gis lik oppmerksomhet. Gjennomgangen av studiet 

har vist at enkelte fagområder er dårlig dekket i Oslo 96, mens andre fagområder har fått en 

for uhensiktsmessig dominerende plass. Slike skjevheter må utredes nærmere og det må 

skapes balanse i undervisningen. 

 

Innføring av elektive perioder vil kunne gi studentene mulighet for fordypning i fagområder. 

Elektive emner vil dessuten kunne understøtte arbeidet med en masterekvivalent oppgave 
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ved at deler av arbeidet med oppgaven struktureres gjennom elektive emner. Kliniske 

praksisperioder vil kunne foregå i allmennpraksis, sykehjem og i sykehus, både i lokal- og 

universitetssykehus. Praksisperiodene må forbedres kvalitetsmessig med klare læringsmål, 

rutiner for systematiske tilbakemeldinger og evalueringer.  

 

Det må være sammenheng mellom undervisnings- og eksamensformer. Dersom disse ikke 

samsvarer er sjansen stor for at studentene blir strategiske i valg av undervisning og 

studieteknikker som samsvarer med eksamensformen. På samme måte som det er 

kommunisert åpenhet med hensyn til valg av undervisningsformer ved revidering, er det 

derfor naturlig å være åpen for vurdering og innføring av varierte eksamensfaktorer i studiet. 

Det er også nødvendig å vurdere karaktersystemet i forbindelse med revisjonen.  

Undervisningsplassering i Oslo 2014 

Det er den ferdige studieplanen som skal være førende for hvor undervisningen gis. 

Undervisningen skal legges dit hvor man best kan oppfylle kravene i studieplanen i forhold til 

måloppnåelse og læringsutbytte.  

 

Arbeidsgruppen vurderer Ahus med sin pasientpopulasjon for å være meget egnet som 

undervisningssykehus. Organisasjonsstrukturen på OUS tilsier dessuten at 

undervisningskabalen der må revideres.   

 

Det må avklares hvordan fakultetet ønsker å videreutvikle Ahus som universitetssykehus. 

Dernest må Ahus utarbeide en plan for hvilken kapasitet de har for å motta flere studenter på 

sikt og frem til ny studieplan er implementert. Begge forhold ligger utenfor arbeidsgruppens 

mandat og må avklares tidlig i revisjonsarbeidet. Dersom OUS og Ahus til sammen ikke kan 

tilby en tilstrekkelig og relevant undervisning, bør man være åpne for å vurdere om 

undervisning kan legges til andre sykehus i helseregion sør-øst. 

Organisering av studiet 

Kartleggingen har også vist at organiseringen av studiet må styrkes, dette gjelder særlig 

utdanningsledelse. Dagens organisering med komplisert matrisefunksjon, manglende 

linjeansvar, semesterorientert ledelse med lite samordning til andre fagområder og semestre 

har ledet til ansvarspulverisering og manglende kvalitetssikring. Studiet er komplekst 

sammensatt og krever en kontinuerlig overvåkning av studieplan og innhold. I 

organisasjonen må det legges til rette for ivaretakelse av dette, samt for det overordnede, 

strategiske og samordnende arbeidet med studiet.  
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Bakgrunn 

Morgendagens grunnutdanning i medisin: Hva slags leger skal utdannes og hva 

skal de utdannes til? 

Utviklingen i medisinsk kunnskap og praksis, pasienters og myndigheters forventninger, 

organisatoriske og demografiske endringer gir føringer for innholdet i studieplanen i 

medisin. I de senere år har myndighetene på nasjonalt nivå gitt nye føringer for 

helsepersonells kompetansebehov. Internasjonalt har det foregått en utvikling som har gitt 

endrede regulatoriske rammer og trender innen medisinsk utdanning er i endring.  

 

I det følgende vil fokus ligge på fire sentrale spørsmål: 

 Hvilke forhold regulerer innholdet i medisinstudiet i Norge? 

 Hvilke trender ses innen medisinsk utdanning internasjonalt? 

 Hvilke signaler om kompetansebehov har norske myndigheter gitt? 

 Hva skal morgendagens leger utdannes til?  

 

Hvilke forhold regulerer innholdet i medisinstudiet i Norge? 

Universitets- og høyskoleloven gir norske universiteter frihet til selv å sikre det faglige 

innholdet i utdanningene. Departementet kan fastsette nasjonale rammeplaner, men de siste 

års utvikling i styring av høyere utdanning legger mer vekt på resultater og kandidatenes 

sluttkompetanse.1  

 

Medisinsk utdanning i EU/EØS skal ha et omfang på minst seks år, eller 5500 timer teoretisk 

og praktisk undervisning. Det er i tillegg generelle krav om at leger skal ha kompetanse innen 

basalfag og klinisk kunnskap og erfaring. Direktivets formål er å fremme fri mobilitet av leger 

gjennom en ordning for gjensidig godkjenning av medisinsk grunnutdanning på tvers av land 

innen EU/EØS-området.2 

 

Bolognaprosessen har til hensikt å skape et felles europeisk område for høyere utdanning. 

Det er stor variasjon når det gjelder innhold og struktur i medisinske studieplaner i Europa, 

og det er tatt initiativ for å samordne innholdet i studieplanene, MEDINE2-prosjektet.3 Et av 

argumentene for økt samordning er fremming av mobilitet, men kvalitetssikring av studiets 

innhold fremholdes også. 

 

Hvilke trender ses i medisinsk utdanning internasjonalt? 

Vitenskapelige reformer i medisinstudiet kan grovt deles i tre faser: 

 Flexner-rapporten fra 1910 stilte krav om at studiet skulle ha en vitenskapelig forankring 

og innførte en modell med todeling av studiet i en preklinisk og en klinisk del.  

 Fra siste halvdel av 1900-tallet var studieplanene preget av pedagogisk reform. 

Integrasjon mellom prekliniske og kliniske fag ble vektlagt. Undervisningen ble 

organisert i organblokker. Studentaktiviserende undervisningsformer ble introdusert, 

                                                           
1 Utdanning for velferd. Meld. St. 13 (2011-2012), kap. 9.3 
2 Direktiv 75/363/EEC, Direktiv 2005/36/EC 
3 The MEDINE2 Thematic Network in Medical Education in Europe: http://medine2.com/ 
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som problembasert- eller kasuistikkbasert læring. Primærhelsetjenesten ble vektlagt og 

man ble opptatt av systematisk opplæring i kliniske ferdigheter. 

 I 2010 publiserte en uavhengig kommisjon en rapport om morgendagens medisinske 

grunnutdanning.4 Kommisjonen mener det er nødvendig med en tredje reformfase, eller 

en innholdsreform som sikrer at de medisinske utdanningene: 

o Møter samfunnets behov for medisinsk kompetanse 

o Gir studentene kompetanse i tverrprofesjonelt arbeid 

o Gir studentene kompetanse i bruk av IKT-systemer 

o Inkorporerer et globalt perspektiv på helse 

o Vektlegger primærhelsetjenesten  

 

Kommisjonen mener at det i mange land er et misforhold mellom helsesystemets 

kompetansebehov og innholdet i de medisinske utdanningene. Det tas til orde for økt 

samvirke mellom helsesystemer og utdanningsinstitusjoner.  

 

Hvilke signaler om kompetansebehov har norske myndigheter gitt? 

I 2012 startet innføringen av Samhandlingsreformen. Samtidig trådte en ny folkehelselov i 

kraft. Samhandlingsreformen myndighetenes svar på endringer i sykdomspanoramaet, med 

økende antall personer med livsstilssykdom, økende antall eldre og kronisk syke, økende 

antall med psykiske lidelser og demens og økning i antall personer med sammensatte behov. 

Stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen gir tre hovedbegrunnelser for reformen:5    

 Pasientenes behov for koordinerte tjenester blir ikke møtt godt nok 

 Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom 

 Den demografiske utviklingen og endringen i sykdomsbildet gir utfordringer som vil 

kunne true samfunnets økonomiske bæreevne 

 

Et virkemiddel i Samhandlingsreformen er en sterkere vektlegging av 

kommunalhelsetjenesten og kommunalt legearbeid. Kommunehelsetjenesten vil få flere 

oppgaver i tilknytning pasientene med kroniske sykdommer og eldre pasienter. 

Kompetansebehovet endres for de kommunale helsetjenestene. Spesialisthelsetjenesten vil 

bli spisset for å bli bedre i stand til å ivareta sine spesialiserte funksjoner. 

Samhandlingsreformen legger opp til økt egenomsorg, og brukeren/pasienten er tiltenkt en 

styrket rolle. Brukerinvolvering og medvirkning, både på individuelt nivå og systemnivå, vil 

bli viktigere.  

 

Formålet med den nye folkehelseloven, som styrker og ansvarliggjør kommunene, er å bidra 

til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, vektlegger forebyggende helsearbeid og 

utjevner sosiale helseforskjeller.   

 

Samhandlingsreformen og ny folkehelselov har implikasjoner for medisinsk og helsefaglig 

utdanning i Norge.  

 

                                                           
4 Frenk J, Chen L, Bhutta ZA et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen 
health systems in an interdependent world. Lancet 2010; 376: 1923-58. 
5 Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. St.med. nr. 47 (2008-2009). 
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Nasjonal helse- og omsorgsplan omtaler helsefaglige utdanninger generelt og fastslår at 

utdanningene ”må i større grad vektlegge pasientforløp, samhandlingskompetanse, sterkere 

brukermedvirkning, forebygging og folkehelsearbeid”.6 

 

Regjeringen har nylig avgitt en egen melding til Stortinget om morgendagens utdanninger 

innen helse- og velferdstjenestene, Utdanning for velferd. Medisinstudiet omtales spesifikt:  

 

Dagens høyere utdanninger, og spesielt medisinutdanningen, er i stor grad orientert mot 

spesialisthelsetjenesten både i undervisning og praksis. Samhandlingsreformen gjør det 

nødvendig med en sterkere orientering mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene både i 

grunnutdanningen og spesialistutdanningene. Ikke minst bør mer av den praktiske 

opplæringen skje i kommunene. Samhandling, tverrfaglighet, folkehelse, forebygging, tidlig 

innsats, brukermedvirkning og pasientforløpstenkning er sentrale begreper i reformen som vil 

gjenspeiles i de nye helse- og omsorgstjenestene, og som derfor også må gjenspeiles i 

utdanningene.7 

 

Videre heter det:  

 
Samhandlingsreformen forutsetter en dreining av det faglige innholdet i grunnutdanningen i 

retning av mer allmennmedisinsk teori og mer praksis i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Videre må utdanningen i større grad enn i dag gi kompetanse på 

helseovervåkning, forebygging og tidlig intervensjon, brukermedvirkning, IKT og 

forbedringsarbeid.8  

 

Regjeringen skal høsten 2012 fremme en melding til Stortinget om kvalitet og 

pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Departementet har bedt Universitets- og 

høyskolerådet uttale seg om hvorledes kompetanse innen pasientsikkerhet kan inkorporeres i 

helsefaglige utdanninger. Det ventes en ny melding om elektronisk samhandling i helse og 

omsorgssektoren i løpet av 2012.  

 

Meldingen Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken inneholder ikke spesifikke 

signaler når det gjelder grunnutdanningen i medisin, men bærer bud om Regjeringens 

ambisjoner om at Norge skal være en viktig bidragsyter og aktør innen global helse.  

 

Hva skal morgendagens leger utdannes til? 

Norge har et høyt antall leger per befolkningsenhet og liten legemangel sammenliknet med 

andre OECD-land. Statistisk sentralbyrå (SSB) har anslått at det manglet 400 legeårsverk i 

Norge i 2010.9 Norge har hatt en stor tilførsel av leger fra andre land, og blant nyutdannede 

norske leger i 2010 hadde 45 % eksamen fra utlandet. Når myndighetene likevel øker antall 

medisinske studieplasser i Norge skyldes dette at man ønsker å utdanne leger som har 

kjennskap til det norske helsesystemet, men også at man ikke lenger ønsker å basere seg på 

import av leger fra andre land.10 I 2010 vedtok WHO en kode for rekruttering av 

                                                           
6 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Meld. St. 16 (2010-2011). 
7 Utdanning for velferd. Meld. St. 13 (2011-2012), kap. 4.1. 
8 Utdanning for velferd. Meld. St. 13 (2011-2012), kap. 9.7.2. 
9 Mundal A. Vekst i antall leger. Samfunnsspeilet 2011; nr. 2: 43-50. 
10 Utdanne nok og utnytte godt: innenlandske bidrag for å møte den nasjonale og globale 
helsepersonellutfordringen. IS-1673. Oslo: Helsedirektoratet, 2009.  
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helsepersonell som Norge har implementert og som legger opp til at hvert enkelt land skal 

være selvforsynt med helsepersonell.11  

 

Det siste tjue år har det vært en relativt mye større vekst av legeårsverk innen 

spesialisthelsetjenesten enn i primærhelsetjenesten. I 2010 utgjorde antall legeårsverk i 

primærhelsetjenesten 28 % av det samlede antall årsverk i primær- og 

spesialisthelsetjenesten.12 SSBs prognoser tilsier at det vil være en vekst i antall leger de neste 

tiårene, og på bakgrunn av Samhandlingsreformen anslår man at veksten av nye 

legestillinger vil bli større innen primærhelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten.13 

Gjennomsnittlig alder for fastleger i Norge var 48,5 år i 2011, og den har de siste år vært 

økende.14 Dels som følge av en vekst i stillinger, men også som følge stor avgang, kan vi 

forvente at det vil være en økt etterspørsel i arbeidsmarkedet etter nyutdannede leger til 

stillinger innen primærhelsetjenesten.   

 

Oppsummering og vurderinger  

Målsettingen for medisinstudiet i Oslo er at studenten ved fullført studium skal ha 

grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og mellommenneskelige holdninger slik at 

vedkommende kan arbeide som lege i og utenfor sykehus, og samtidig ha et grunnlag for 

videreutdanning innen alle spesialiteter og/eller for forskning.  

 

En eventuell revisjon av Oslo 96 vil måtte ta høyde for at studentene skal utvikle bred og 

grunnleggende praktisk og teoretisk medisinsk kompetanse. Samtidig kan vi forvente en økt 

etterspørsel etter leger til arbeid innen primærhelsetjenesten i Norge, og myndighetene har 

gitt signaler om nye kompetansebehov innen følgende områder: 

 Systemforståelse/forbedringskunnskap (pasientsikkerhet) 

 Tverrfaglig samarbeid/ledelse/samarbeid på tvers av tjenester og forvaltningsnivåer 

 Brukermedvirkning/involvering av pasienter og brukere  

 Tidlig intervensjon/forebygging  

 Folkehelsearbeid/helseovervåkning/global helse 

 Bruk av IKT  

 Primærhelsetjeneste/allmennmedisin 

 

Dette er områder som arbeidsgruppen bør vie oppmerksomhet ved gjennomgangen av 

dagens studieplan, og arbeidsgruppen må ta stilling til hvordan en eventuell revisjon av 

studieplanen vil forholde seg til disse områdene. I en ekstern evaluering av Oslo 96 i 2008 ble 

studiet vurdert opp mot SPICES-modellen, og evalueringsgruppen konkluderte med at 

studieprogrammet i stor grad var sykehusbasert og ikke hadde elektive emner. Studiets profil 

bør reflektere Samhandlingsreformen og morgendagens etterspørselsbilde.   

                                                           
11 Global code of practice on the international recruitment of health personnel:  
http://www.who.int/hrh/migration/code/WHO_global_code_of_practice_EN.pdf 
12

 Mundal A. Vekst i antall leger. Samfunnsspeilet 2011; nr. 2: 43-50. 
13 Roksvaag K, Texmon I. Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035: Dokumentasjon av 

beregninger med HELSEMOD 2012. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2012. 
14 http://www.helsedirektoratet.no/finansiering/refusjonsordninger/tall-og-

analyser/fastlege/Documents/fastlegene-og-deres-listepasienter-mai2012.pdf 

http://www.who.int/hrh/migration/code/WHO_global_code_of_practice_EN.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/finansiering/refusjonsordninger/tall-og-analyser/fastlege/Documents/fastlegene-og-deres-listepasienter-mai2012.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/finansiering/refusjonsordninger/tall-og-analyser/fastlege/Documents/fastlegene-og-deres-listepasienter-mai2012.pdf
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Problemområder og flaskehalser i dagens studieplan i medisin 

Organiseringen av studiet 

Kartleggingen har vist at organiseringen av studiet må styrkes, det gjelder særlig 

utdanningsledelse. Dagens organisering har en komplisert matrisestruktur, hvor det er liten 

grad av samordning på tvers av fagområder og semestre. Dette har sannsynligvis ført til 

ansvarspulverisering, manglende kvalitetssikring av studiets innhold og virket hemmende på 

revisjon. Det er allerede bestemt at det skal opprettes stillinger for utdanningsledere. Disse 

skal plasseres på instituttnivå, skal være i tett samhandling med studiedekan og ha 

hovedansvar for undervisning.  

 

Utdanningslederne bør inngå i programrådet. Programrådet er rådgivende organ for 

studiedekan og skal være et bindeledd mellom denne og undervisningslederne. Det består av 

fire vitenskaplige tilsatte fra henholdsvis basalmedisin, indremedisin, kirurgi og 

samfunnsmedisin/allmennmedisin, to studenter og to ansatte fra studieadministrasjonen. 

Rådet skal fastsette studiets innhold og oppdatere det i henhold til den faglige utviklingen. 

Det har ansvar for samordning av fag på tvers av semestrene og har ansvar for den helhetlige 

kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av undervisning, vurderingsformer og læringsmiljø. 

Programrådet må organiseres på en hensiktsmessig måte og gis vilkår som sikrer det 

mulighet for å oppfylle sitt mandat.   

 

Det savnes arenaer for samhandling, samarbeid, integrering og synkronisering av 

undervisning, og diskusjon mellom lærere, noe som vil styrke utdanningsfokus ved fakultetet. 

Det etterlyses kompetanseutvikling blant lærere. Det er ønske om tiltak for pedagogisk 

styrking av undervisningen både fra lærer- og studenthold. Fakultetet må ha en organisasjon 

som kontinuerlig overvåker og arbeider med forbedringstiltak for undervisningen. 

Kvalitetssikring av evalueringsformer må inngå i en slik organisasjonsmodell. Også i denne 

sammenheng vil utdanningsledere og programrådet ha en sentral rolle.  

 

I en ny studieplan må læringsmål og forventet læringsutbytte være klart definert, og 

undervisningen og evalueringsformer må være i samsvar med det. Kvaliteten bør være høy, 

og på linje med andre ledende universiteter i Europa, Australia og USA. I forbindelse med 

innføring av Oslo 96 ble tid til strukturert undervisning betydelig redusert og antall 

forelesninger mer enn halvert. Tanken var at studentene skulle bruke frigjort tid til 

egenlæring. Forventet studietid i planen er ca 40-42 timer/uke. Tilbakemeldingene fra 

studentene tyder imidlertid på at den gjennomsnittelige student bruker mindre tid enn dette 

på studier per uke. Det varierer fra student til student og semestrene imellom. Studentene 

benytter i tillegg i liten grad hospitering på sykehus på ettermiddag og kveld, en arena med 

mulighet for opplæring i klinisk praksis og beslutning. Tiden studentene bruker på studiene 

må økes og i revisjonen må man vurdere ulike måter å få det til på.  

 

Dersom nye fagområder skal inn, må det samtidig resultere i reduksjon på andre områder. 

Overvåkingssystemer for studiet er derfor viktig. Bedret strukturering av undervisningen og 

mer engasjerende undervisningsformer vil sannsynligvis kunne bøte på de negative 

konsekvensene av det reduserte timeantall pr uke. Vektlegging av profesjonsidentifiserende 

undervisning og andre tiltak fra første semester kan virke motiverende. Tidlig introduksjon 

av klinisk praksis vil også være positivt i så måte. Til slutt må holdningsskapende arbeid og 



16 
 

en kontinuerlig og systematisk vurdering av skikkethet etableres fra studentene starter i 

studiet. I den forbindelse bør det vurderes om man skal innføre en mentorordning i studiet. 

Da vil en lærer ha ansvar for å følge opp en gruppe studenter gjennom hele eller deler av 

studiet. En mentor skal være en støtte for studentene og bidra til en kontinuerlig vurdering 

basert på tilbakemeldinger og oppfølging.  

 

Semestrene 1 – 4A 
Medisinstudiets profil må tydeliggjøres fra første semester. Studentene bør gis en tydelig 

pekepinn på hva studiet innebærer og hvilke forventninger og realiteter det er som møter 

dem når de kommer i arbeid. Det gjelder med hensyn til krav om medisinske 

basiskunnskaper, kliniske ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter, kunnskap om 

organisering av helsetjenesten og kunnskap om tverrfaglig samarbeid. 

 

I forlengelse av det forestående må det fra tidlig i studiet fokuseres på profesjonsidentitet. 

Det handler om å gi studentene en faglig innfallsvinkel til utvikling av verdier, gi grunnlag for 

å treffe beslutninger og ha ambisjoner for medisin som profesjon og fag. Profesjonsidentitet 

bør bygges på klinisk kompetanse, kommunikasjons- og mellommenneskelig kompetanse, 

etisk og juridisk forståelse i en humanistisk og altruistisk kontekst.15 

 

Semestrene 1 - 4A utgjør den prekliniske delen av studiet. Første semester er primært et 

introduksjonssemester til human biologi, medisin og samfunn. I andre semester er 

hovedtemaet cellebiologi, tredje semester er det hovedsaklig organ- og fysiologiske systemer, 

mens semester 4A omfatter mage/tarm og ernæring.  

 

Det undervises i humanbiologi, samfunnsmedisin, medisinske atferdsfag, medisinsk 

statistikk, medisinsk etikk, medisinsk biokjemi, klinisk biokjemi, medisinsk genetikk, 

medisinsk mikrobiologi, anatomi, fysiologi, patologi, mikrobiologi, immunologi, generell 

kirurgi, farmakologi, ernæring, radiologi, latin og propedeutikk.16 

 

Undervisningen er lagt opp med tanke på at fagene skal integreres og gis i form av PBL-

oppgaver, praksis, forelesninger og kurs.  

Utfordringer med hensyn til forkunnskaper 

Studentenes grunnkunnskaper i naturfag, og kanskje særlig i biologi og kjemi, kan for mange 

synes å være svak når de starter på studiet.17 I revisjonen bør det vurderes om: 

 Det skal stilles andre krav til opptak til studiet når det gjelder forkunnskaper i naturfag. 

 Om deler av 1. semester skal brukes til å gi intensivkurs i utvalgte fag. 

 Om opptakskriteriene til studiet skal revideres med tanke på dokumenterte 

forkunnskaper. 

 

Human biologi undervises i beskjeden grad, og på et overordnet nivå i 1. semester. 

Undervisningen er ment å gi et grunnlag for en mer helhetlig forståelse av de organspesifikke 

elementene som kommer i de påfølgende semestrene. I tillegg er formålet å få en 

spirallæringseffekt. Det synes å være ulike oppfatninger av hvor godt dette fungerer. I 

                                                           
15 M. Cooke, D.M. Irby, B.C. O’Brian, “Educating Physicians”, Jossey-Bass 2010, s. 6.  
16 Timefordeling per semester, undervisningsform og oversikt over obligatorisk undervisning, se vedlegg 1. 
17 Definisjon basalfag: Anatomi, biokjemi, fysiologi, genetikk. 
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revisjonsarbeidet bør det vurderes om elementer i basalfagene anatomi, fysiologi, biokjemi og 

genetikk, inkludert cellebiologi, skal rokkeres mellom de fire første semestrene på en slik 

måte at man allerede fra 1. semester kan gi undervisning på fullt fordypningsnivå. 

Muligheter for omstrukturering 

Kartleggingen har vist at læringsmålene for den basalmedisinske delen av studiet er 

detaljerte og ambisiøse. Sannsynligvis er det en del overlapp med læringsmål for senere 

semestre. Arbeidet med å revidere læringsmålene for medisinstudiet er igangsatt gjennom 

kvalifikasjonsrammeverket, men i forbindelse med revisjon må disse justeres.    

 

Av de første semestrene utpeker 3. semester seg som det mest arbeidsintensive med 

ambisiøse læringsmål og et omfattende pensum. Det fører til at enkelte fag får relativt lite 

modningstid. I revisjonen av de første fire semestrene bør man derfor ta utgangspunkt i dette 

semesteret, hvor utfordringen blir hva som kan omstruktureres og eventuelt også tas ut av 

semesteret. 

 

I henhold til kartleggingen vil det sannsynligvis være hensiktsmessig å omstrukturere 

semestrene 1-4A seg i mellom. Skillet mellom 3. semester og semesteret 4A bør også vies 

oppmerksomhet med tanke på omstrukturering for å integrere dem. I tillegg kan 

læringsmålene for nåværende 3. til og med 6. semester koordineres bedre.   

 

Det kan synes som om statistikkundervisningen og undervisningen i atferdsfag er lagt for 

tidlig i studiet fordi forståelsen for emnene krever en del bakgrunnskunnskap. Det bør derfor 

vurderes om denne undervisningen skal flyttes til et senere tidspunkt i studiet.   

 

Farmakologiundervisningen har vist seg å være en gjenganger ved påpekning av mangler i 

undervisningen. Det er nødvendig at man i revisjonen vurderer hvordan dette faget kan 

ivaretas og styrkes. Undervisningen i farmakologi og en del andre mindre fag er blitt for 

fragmentarisk. Kunnskap om medisiners virkning og bruk er sentralt fra første dag som 

ferdig lege og må bli bedre ivaretatt.  

 

Det vil være naturlig at man i revisjonsarbeidet også vurderer fordelingen av timer til 

undervisning på de enkelte fagområdene, med basis i kompetansekrav i medisinstudiet. Dette 

med tanke på om noen fag bør justeres opp og andre ned. Eventuelt om timeantallet skal 

forbli uforandret.  

Om basalfagsundervisningen 

I kartleggingsarbeidet har det vært fremmet synspunkter på at undervisningen i basalmedisin 

er for omfangsrik, detaljert og dyptpløyende. Samtidig er det en entydig tilbakemelding fra de 

kliniske semestrene at studentenes basalkunnskap i fysiologi ikke er tilstrekkelig. Dette kan 

sees som et paradoks og må prioriteres i revisjonsarbeidet. Det er på det rene at studentene 

har hatt god basalfagskunnskap på stadier i studiet, noe eksamensresultatene viser. Det kan 

imidlertid synes som det er vanskelig å holde kunnskapen i hevd gjennom hele studiet, noe 

som kan ha sammenheng med at studentene har problemer med å sette dette i sammenheng 

med kliniske problemstillinger. Her må det tas grep i ny studieplan. 

Om PBL 

PBL som undervisningsform er svært kostbar og ressursskrevende (14-18 grupper pr 

semester, 1 lærer pr gruppe) og kvaliteten rapporteres å være variabel. I løpet av studiets 
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prekliniske del er det totalt 59 PBL-oppgaver. Eksempelvis bruker en student i 2. semester til 

sammen 75 timer til strukturert og obligatorisk PBL-arbeid. I revisjonsarbeidet vil det være 

naturlig å revidere bruken av PBL i forhold til: 

 Er PBL-formen optimal for undervisning i basalmedisin? 

 Hvis nei, kan den modifiseres og bedre tilpasses fagene?  

 Eller skal man vurdere om andre undervisningsformer kan benyttes med samme eller 

bedre læringsutbytte?  

Mulighet for styrking av tidlig klinisk undervisning  

Muligheten for innføring av mer klinisk undervisning i den første delen av studiet har vært 

diskutert i kartleggingen. Avstanden til klinisk praksis kan synes å være en utfordring, men 

skal mer klinisk undervisning innføres må det tas flere hensyn. 

 

Tanken bak Oslo 96 var faglig integrasjon for å tydeliggjøre sammenhengen mellom fagene. 

Integrasjonstanken er oppfylt når det kommer til basalfagene seg imellom, men det er ingen 

integrasjon til klinikk. Det vil være en utfordring at studentenes grunnlag for 

sykdomsforståelse er lav i den tidlige delen av studiet, og det kan være en utfordring for 

integrasjon mellom basalfag og kliniske fag. Derfor må man være nøye med å tilpasse den 

kliniske undervisningen til studentenes faglige nivå og modenhet.  

 

En annen utfordring vil være å kunne peke på hva som er klinisk relevant i basalfagene fordi 

klinisk virksomhet stadig er i endring. Basalfagsundervisningen skal også forberede 

studentene på endringer og av den grunn er det ikke selvsagt hvor listen skal legges i forhold 

til tilnærmingen til kliniske fag. 

 

For vurdering av innføring av mer klinisk undervisning tidlig i studiet bør blant annet 

følgende faktorer tas i betraktning: 

 Større samhandling mellom kliniske fag og basalfag. 

 Integrering av kliniske fag i semestrene som for eksempel i fysiologiundervisningen. 

 Etablering av et formalisert samarbeid med et sykehjem i Oslo som øker mulighet for 

praksisundervisning på ulike nivåer 

 Hjemmebesøk hos kroniske syke pasienter, få erfaringer med brukers relasjon til 

helsevesen, apotek, NAV og andre institusjoner  

 Mulig forlenging av praksisperioden i denne delen av studiet. 

 Fokus på skolering av praksisstedene for å kvalitetssikre tilbudet til studentene.  

Samundervisning med odontologi og ernæring 

I den prekliniske delen av studiet gis det felles undervisning i ernæringsvitenskap, odontologi 

og medisin. I revisjonsarbeidet bør man se nærmere på: 

 Hvordan påvirker dette identifisering i legerollen? 

 Hvordan styrke samspillet fagene imellom? 

 Vurdere å oppjustere undervisningen i ernæring pga fagets betydning også i medisin. 

 Hvordan sikre at alle faglige kunnskapsbehov ivaretas tilstrekkelig i undervisningen og at 

samundervisningen virker fremmende for medisinutdanningen? 
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Semestrene 4B – 12 
Semestrene 4B - 12 utgjør den kliniske delen av studiet.  

 

 Semesteret 4B: Hovedtemaet er bevegelsesapparatet. Det gis undervisning i anatomi, 

revmatologi, generell kirurgi, medisinsk biokjemi, fysiologi, medisinske atferdsfag, 

fysikalsk medisin, radiologi, farmakologi, indremedisin, allmennmedisin og 

samfunnsmedisin. Studentene er også utplassert i praksis, ny allmennmedisinsk uke. 
 

Undervisningen gis i form av PBL-oppgaver, forelesninger, kurs og praksis. 

 

 5. semester: Tema er indremedisin med fokus på kardiologi, nyremedisin og 

lungemedisin. I generell kirurgi fokuseres det på thorax (hjerte/lunger), traumatologi, 

perifer karkirurgi og urologi. I tillegg kommer radiologi, anestesi og psykiatri. Det er også 

undervisning i klinisk biokjemi og fysiologi, farmakologi, patologi, medisinsk 

mikrobiologi, medisinske atferdsfag, samfunnsmedisin, medisinsk etikk og 

allmennmedisin      

 

Undervisningen gis i form av klinikker, forelesninger, PBL-oppgaver, klinisk 

smågruppeundervisning og praksis. Studentene skal ta opp syv journaler, fordelt på fem i 

indremedisin og to i kirurgi. 

 

 6. semester: Tema er infeksjons- og gastromedisin, endokrinologi og hematologi. Det 

undervises bredt i hud. I generell kirurgi er fokus lagt på gastrokirurgi inklusive 

traumatologi. Det er også undervisning i medisinske atferdsfag, farmakologi, patologi, 

klinisk biokjemi og fysiologi, medisinsk mikrobiologi, immunologi, KloK, ernæring og 

allmennmedisin.   

    

Undervisningen gis i form av klinikker, forelesninger, PBL-oppgaver og klinisk 

smågruppeundervisning. 

 

 7. semester: Tema øre-nese-hals og nevrologi. Det undervises i allmennmedisin, anatomi, 

patologi, nevrofysiologi, nevrokirurgi, fysikalsk medisin, farmakologi, genetikk og 

atferdsfag. 

     

Undervisningen gis i form av klinikker, forelesninger, seminarer, PBL-oppgaver, opptak 

av journal, klinisk smågruppeundervisning og klinisk patologisk konferanse. Det 

arrangeres tre ekskursjoner til Sunnaas sykehus og Statens senter for epilepsi. Det er lagt 

opp til at studentene starter prosjektoppgaven (innleveres i 11. semester) i dette 

semesteret, men de står ganske fritt i denne sammenheng og kan starte arbeidet tidligere 

dersom de ønsker det. 

 

 8. semester: Tema er psykiatri og øyesykdommer. Det undervises i voksenpsykiatri, 

barne- og ungdomspsykiatri, farmakologi, anatomi, nevrobiologi, patologi og 

allmennmedisin spesielt tilpasset psykiatri og øyesykdommer.  
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Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, basisgrupper, klinisk 

smågruppeundervisning og PBL. Dessuten er studentene i praksis ved en psykiatrisk 

klinikk og det arrangeres en barnepsykiatrisk dag. 

 

 9. semester: Tema for niende semester er barnesykdommer, kvinnesykdommer og 

fødselshjelp. Det undervises i gynekologi/obstetrikk, pediatri, barnepsykiatri, 

familiemedisin anatomi, fysiologi, genetikk, patologi, biokjemi og fysiologi samt 

farmakologi og allmennmedisin. 

 

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, klinisk smågruppeundervisning,   

klinikker, PBL-oppgaver, og kurs. Semesteret er engelskspråklig og åpner for 

internasjonal studentutveksling.  

 

 10. semester: I hoveddelen av semesteret er studentene utplassert i allmennpraksis og 

sykehus. Det er lagt inn en rettsmedisinsk uke i semesteret og i KloK skal det skrives 

oppgaver for innlevering. Det undervises i allmennmedisin, samfunnsmedisin, kirurgi og 

indremedisin, etikk, psykiatri, KloK og rettsmedisin.  

 

Undervisningen gis i form av praksis, klinikker, kurs og seminar. Praksis er obligatorisk 

og skal godkjennes før studentene får gå opp til eksamen. 

 

 11.-12. semester: I semestrene oppsummeres studiet og studentene skal omsette tilegnet 

kunnskap til praktisk legearbeid. Det undervises i allmennmedisin, indremedisin, kirurgi, 

nevrologi, pediatri, psykiatri, gynekologi, KloK, atferdsfag, farmakologi, anestesiologi, 

radiologi, patologi, klinisk biokjemi og fysiologi, ernæring, medisinsk mikrobiologi, 

revmatologi og immunologi.  

  

Undervisningen gis i form av klinisk smågruppeundervisning, avdelingstjeneste, kurs, 

forelesninger, klinikker og oppgaveskriving. 

Muligheter for omstrukturering: 

Generelt for den kliniske delen av studiet etterlyses det at revisjonsarbeidet medfører en reell 

endring og ikke kun kosmetiske justeringer. Man er åpne for innføring av alternative og nye 

undervisningsformer.  

 

I denne delen av studiet har det vært gjort en del lokale revisjoner og tilpasninger i de enkelte 

semestrene. Primært er det gjort ved at det er lagt inn mer undervisning i studieplanen, uten 

at noe er fjernet eller at PBL-oppgaver er redusert. Resultatet er at flere semestre er 

tettpakket med pensum, og oppleves springende siden undervisningsbolker er fragmenterte.  

På samme måte er det i kartleggingen av semestrene pekt på mangler ved dagens 

undervisning, det vil si at noen fag har for liten plass i studieplanen og som bør oppjusteres.  

 

Fagenes undervisningstid må vurderes opp mot medisinsk utvikling og sykdomspanoramaet 

vi står ovenfor. Dette har endret seg i løpet av de siste 16 år og noen fag kan ha en for sentral 

plass i studieplanen, mens andre er for marginale i forhold til dagens behov. Det kan være 

mange måter å omstrukturere dette på for å skape en balanse i forhold til hva det er som 

møter studentene når de er ferdig utdannet. For det første kan det være nødvendig med 

omstruktureringer innad i de enkelte fag, uten at timetallet verken opp- eller nedjusteres. Det 
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er behov for større samhandling i indremedisinske, revmatologiske og kirurgiske fag i 5. og 6. 

semester og 11/12 semester for å unngå manglende undervisning eller unødvendig dublering. 

I andre tilfeller kan det være en løsning at noen områder innen enkelte fag integreres i andre 

fag. Det kan også være nødvendig at noen fag får kutt i sitt timeantall til fordel for fag som i 

dag er for lite ivaretatt.  

 

For enkelte fag ser man imidlertid allerede nå at det er behov for å styrke undervisningen. 

Det gjelder særlig farmakologi, atferdsfag, endokrinologi med vekt på diabetes, onkologi og 

geriatri. Subsidiært fremheves også medisinsk genetikk dels på grunn av fragmentering og 

dels for at det gis for lite undervisning.  

 

Det er også tatt til orde for å revurdere emnefokuseringen i semestrene. For noen store 

fagområder kan det være hensiktsmessig å omstrukturere semestrene, slik at fag som 

naturlig henger sammen undervises i sammenheng. Det som spesielt har vært nevnt er skillet 

mellom 7. og 8. semester hvor det kan anses som hensiktsmessig å undervise i psykiatri og 

nevrologi i sammenheng. Da vil det være nødvendig med en tidsmessig utvidelse av 

semesteret, noe man bør vurdere å åpne for dersom det i forhold til læringsutbyttet er 

fordelaktig. 

 

I dagens arbeidsmarked er det vanskelig for studenter å få relevant praktisk erfaring gjennom 

legevikariater. Studentene står svakere rustet med hensyn til praktisk erfaring ved avsluttet 

studie. Det må legges til rette for tilegnelse av praktiske ferdigheter ved økt prosedyretrening, 

samt bruk av nyere kliniske undersøkelsesmetoder, som for eksempel ultralyd, ved 

ferdighetslaboratorium. I tillegg bør større deler av undervisningen være klinisk praksis og 

dette bør starte på et tidlig tidspunkt i studiet.  

  

I forlengelsen av dette etterlyses det at fakultetet setter målsetninger for formålet med 

praksisperiodene, hvilket utbytte de er ment å gi og hvordan undervisningen organiseres og 

kvalitetssikres. Det er foreslått at det opprettes et system for tilbakemelding til studentene 

med hensyn til hvordan de fungerer i praktiske ferdighet, i samspillet med pasienter og i 

tverrfaglig samarbeid. Dokumentasjon og evaluering av aktiviteter fra disse periodene kan for 

eksempel gjøres ved hjelp av mappeevaluering.  

 

Behovet for å samkjøre den medisinske undervisningen med helsepolitiske reformer og 

føringer etterlyses også. Som eksempel kan nevnes undervisningen i allmennmedisin og at 

denne settes i sammenheng med samhandlingsreformen tidlig i studiet.  

 

Innføring av elektive fag bør også vurderes i revisjonsprosessen. Dette er etterlyst av 

studenter og lærere og det kan for eksempel tilrettelegges for det mellom høst- og 

vårsemesteret. Fordelene kan være mange, både med tanke på fordyping i spesielle 

emneområder, klinisk praksis, individuell oppgave og mulighet for internasjonal erfaring.  

 

Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KloK) ble innført i studieplanen etter 

at den ble vedtatt. Faget er et modenhetsfag og krever fordypning. Plasseringen bør sikre at 

studentene får mulighet til fordypning og at det plasseres på en slik måte at det tydeliggjøres i 

undervisningen.   
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Flytting av undervisning mellom undervisningsstedene 
 

I forbindelse med nedleggingen av Aker sykehus ble det gjort rokkeringer i 

undervisningsfordelingen mellom OUS og Ahus. En revisjon av studieplanen i medisin gjør 

det imidlertid nødvendig å vurdere fordelingen på nytt. 

 

Fordelingen av undervisningen mellom OUS og Ahus er som følger høsten 2012: 

 
3. semester:  OUS 8 grupper  Ahus 4 grupper  Lovisenberg: 4 grupper 

Semesteret 4A:  OUS 15 grupper  Ahus 4 grupper 

Semesteret 4B:  OUS 15 grupper  Ahus 3 grupper 

5. semester:  OUS 10 grupper Ahus 4 grupper, økt fra 2 i 2012  

6. semester:  OUS 10 grupper Ahus 4 grupper, økt fra 2 i 2012 

7. semester:  OUS 13 grupper  Ahus 3 grupper 

8. semester:  OUS 12 grupper  Ahus 2 grupper 

9. semester:  OUS 12 grupper  Ahus 2 grupper 

10. semester:  Ingen   Ingen 

11. semester:  OUS 12 grupper  Ahus 3 grupper 

12. semester:  OUS 12 grupper  Ahus 3 grupper 

 

Generelt er det den ferdige studieplanen som skal være førende for hvor undervisningen 

plasseres. Det innebærer at undervisningen legges til det stedet som viser seg best i stand til å 

oppfylle kravene i studieplanen med hensyn til måloppnåelse og læringsutbytte. I tillegg er 

det et utgangspunkt at undervisningen skal være forskningsbasert.  

 

Arbeidsgruppen vurderer Ahus med sin pasientpopulasjon å være meget egnet som 

undervisningssykehus og mener det er hensiktsmessig at mer undervisning flyttes dit. I 

tillegg er organisasjonsstrukturen på OUS endret, noe som nødvendiggjør en intern rokering 

av hvor undervisning gis.  

 

To forhold må avklares før man arbeider videre med dette. Begge forhold ligger utenfor 

arbeidsgruppens mandat, men det må tas stilling til og utredes tidlig i revisjonsarbeidet. For 

det første må det fra fakultetets side tydeliggjøres hvordan man ønsker å videreutvikle Ahus 

som universitetssykehus. Dernest må Ahus utarbeide en plan for hvilken kapasitet de har for 

å motta flere studenter på sikt og frem til ny studieplan er implementert. Det gjelder både i 

forhold til vitenskapelige ressurser og i forholdt til fysiske fasiliteter. Først når disse forhold 

er avklart kan man starte den konkrete planleggingen. Dersom OUS og Ahus til sammen ikke 

kan tilby tilstrekkelig og relevant undervisning, bør man kunne vurdere muligheten av å legge 

undervisning til andre sykehus i helseregion sør-øst. 

 

Videre må fordeling mellom de ulike enhetene i OUS, det vil si mellom Ullevål og 

Rikshospitalet, diskuteres. Det er i enkelte semestre diskutert rotasjonsordninger mellom de 

to enhetene for å sikre tilstrekkelig og relevant undervisning. Dette bør vurderes i alle 

fagområder, og i alle semestre, men vil være særlig relevant for nevrologi, pediatri, 

gynekologi/obstetrikk, kirurgiske og indremedisinske fag.  
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Nye undervisnings- og eksamensformer 

Bakgrunn:  

I henhold til arbeidsgruppens mandat skal den vurdere å utvide bruken av alternative 

undervisningsformer, og vurdere å innføre nye eller modifiserte eksamensformer.  

 

Mandatet gir ikke noe spesifisert oppdrag med hensyn til å uttale seg om behovet for 

vurdering av karaktersystemet, men arbeidsgruppen mener at det henger naturlig sammen 

med en revidering av undervisnings- og eksamensformer. Det bør av den grunn inngå i 

revisjonsarbeidet.  

 

I det følgende settes det opp noen premisser som revideringsarbeidet bør ta hensyn til. 

Premissene er ikke uttømmende, men er ment å fungere som ledetråder for aksene 

revisjonen beveger seg etter. 

Undervisningsformer: 

Debatten i en revisjon av undervisningsformer kommer sannsynligvis til å kretse rundt 

bruken av PBL, og om PBL fortsatt skal ha en dominerende plass i revidert studieplan. Ideen 

med PBL var at undervisningsformen skulle trene studentene i vitenskapelig tenkning, i å 

arbeide i team og det skulle virke fremmende for faglig integrasjon.  

 

Ved en revisjon vil det være et ledende prinsipp at undervisningen fortsatt skal være 

studentaktiviserende. Studentaktiviserende undervisning spenner imidlertid over et vidt 

register undervisningsformer ut over PBL.  

 

Studier på PBL som læringsform viser at den ofte slår negativt ut der hvor den øvrige 

studiestruktur og undervisning ikke understøtter læringsformen. Der hvor PBL samsvarer 

med studiestrukturen, og de som underviser/veileder forholder seg lojalt til prinsippene for 

PBL, har læringsformen positive effekter. Sannsynligvis egner ikke PBL seg i den kliniske 

delen av studiet, men kan fungere godt i preklinisk del. Ved universiteter som har vært 

ledende med hensyn til bruk av PBL som undervisningsform benyttes det ikke i den kliniske 

delen av studiet. Det avgjørende er at organisasjonen har et avklart forhold til hvilke 

undervisningsformer som benyttes og at de som underviser/veileder forholder seg lojalt til 

disse. Det har imidlertid vært en utvikling mot at PBL-oppgavene omgjøres til andre 

studentaktiviserende undervisningsformer, da særlig i den kliniske delen av studiet. 

 

I revisjonen bør man også se på muligheter for å tilføre studentene mer klinisk kompetanse i 

undervisningen, større mulighet for fordypning i fag for å gi mer helhetlig og grunnleggende 

forståelse, trening i tverrfaglig samarbeid, men også trening i å treffe avgjørelser alene. Det 

bør være veiledende at man skal bestrebe seg på å benytte den undervisningsform som er 

best tilpasset emnet det undervises i.  

 

E-læringsformatet åpner for internasjonal konkurranse innen undervisning på samme måte 

som til nå har vært tilfellet for forskning. Dette gjør at vi kan stå ved starten på et 

paradigmeskifte med hensyn til undervisningsformer og internasjonal konkurranse innen 

undervisning, der fakultetet og dets lærere må hevde seg internasjonalt. Studenter kan velge 

e-læringsprogrammer fremfor de lokale forelseningsrekker og seminarer som ikke er 
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obligatoriske. Gjennom dem kan de få samme, og kanskje til og med undervisning av høyere 

kvalitet. Dette er en utvikling og konkurransesituasjon fakultetet har forutsetninger for å ta 

opp. Det bør prioriteres å være i forkant av utviklingen for å kunne tilby 

e-læringsprogrammer som står seg blant de beste internasjonalt.   

 

I sum vil det være formålstjenlig å vurdere et vidt spekter av undervisningsformer som også 

fremmer tverrfaglig undervisning, er praksis- og samfunnsorientert, gir de fordeler 

gruppeundervisning byr på og er tilpasset de emnene det undervises i.   

 

Like viktig som å innføre nye undervisningsformer vil det være å etablere en enighet om 

grunnprinsipper og strukturer for undervisningen som gis. Dette for å sikre at 

undervisningsorganisasjonen er samstemt og går i takt uavhengig av hvilke 

undervisningsformer man velger.  

Eksamensformer 

Ved innføring av Oslo 96 var det planen at eksamen skulle være integrert, eksamensformene 

varierte og tilpasset læringsmålene i de enkelte semestre. En underliggende forventning var 

at eksamen skulle gjenspeile den problembaserte læringsformen og at oppgavene derfor 

skulle være integrerte med hensyn til fag. Dette er i noen grad realisert i enkelte semestre, 

mens man i andre semestre har beholdt fageksamenene. 

 

Følgende evalueringsformer brukes: 

A: Evaluering med eksamensstatus:  

 Modifisert OSCE 

 Essayoppgaver (skriftlig) 

 Klinisk stasjonseksamen  

 PC-basert eksamen  

 Multiple choice, multiple response, itemsbasert 

 Klinisk muntlig eksamen 

 

B: Obligatoriske oppgaver/tester uten eksamensstatus: 

 Prosjektoppgave 

 KloK-oppgaver i praksisperioden 

 KloK-prosjektoppgaven (gruppeoppgave) 

 Stasjonstester  

 Resepttest 

 Test i kunnskapshåndtering 

 

Eksamensform påvirker læring og bør også i seg selv ha en læringseffekt. Det er derfor viktig 

at det er sammenheng mellom eksamens- og undervisningsformer. Dersom eksamens- og 

undervisningsform ikke samsvarer er sjansen stor for at studentene blir strategiske i valg av 

undervisning og studieteknikker som samsvarer med eksamensformen. Undervisningsformer 

som ikke er orientert mot eksamen oppfattes som støyelementer og prioriteres ikke av 

studentene. På samme måte som det er kommunisert åpenhet med hensyn til valg av 

undervisningsformer ved revidering, er det derfor naturlig å være åpen for vurdering og 

innføring av varierte eksamensformer i studiet.  
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I tillegg til de eksisterende eksamensformene bør også nye eksamensformer vurderes. Det 

gjelder blant annet: 

 Mappeevaluering: Studenten samler variert materiale i løpet av en periode som blir 

gjenstand for evaluering. Denne evalueringsformen må gis en klar profil som tydeliggjør 

at den er en kombinasjon av formativ og summativ evaluering. Det må også vurderes om 

en slik eksamensform, som ofte vil ha et formativt siktemål, er tilstrekkelig som 

avsluttende eksamen (summativ evaluering) for et fag i studiet.  

 Script-concordance testing: Skriftlig prøve hvor en klinisk opplysning presenteres for at 

studenten skal ta stilling til om en supplerende opplysning svekker eller styrker 

sannsynligheten for en diagnose 

 Simulering: Prestasjoner under en simuleringsøvelse blir gjort til gjenstand for vurdering 

 Ordinær muntlig eksamen. 

 Utvidet bruk av PC-basert eksamen hvor allerede brukte eksamensformer overføres til et 

elektronisk format.  

 

Ved vurdering av eksamensformer bør følgende kriterier vektlegges: 

 Eksamen må være praktisk gjennomførbar med hensyn til bruk av tid og ressurser 

 Være akseptable for involverte parter (inkludert eventuelle pasienter) 

 Gi studenten læringseffekter 

 Være valide (teste det de er ment å teste)  

 Være reliable (ha høy reproduserbarhet) 

 Være relevante  

 

Høy relevans innebærer at eksamen tester bredt med hensyn til forventet læringsutbytte 

(kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse). Det kan oppstå konflikt mellom en 

eksamensrelevans og dens reliabilitet. Dette gjelder kanskje særlig kliniske eksamener som 

kan ha høy validitet og relevans, men lav reliabilitet. Det er mulig å tenke seg eksamener og 

eksamensformer som tester kun en begrenset del av studentens kompetanse/læringsutbytte, 

og som har svært høy reliabilitet, men ved testing av sammensatt kompetanse vil det være 

nødvendig å godta en lavere reliabilitet for å øke relevansen av eksamen. Relevans er et viktig 

kriterium fordi eksamen som nevnt er en sterk pådriver for studentenes læring.     

 

Det er innført stasjonstester studentene må bestå for å få gå opp til eksamen i noen semestre. 

Disse er ikke å karakterisere som eksamener og er dermed ikke regulert av universitets- og 

høgskoleloven. Det kan være problematisk studentrettighetsmessig. I revisjonen bør man gå 

gjennom disse testene og på nytt vurdere hva slags status de skal ha.  

 

Muligheten for etablering av en felles, nasjonal avslutningseksamen bør løftes i kjølvannet av 

revisjonen. For eksempel USA har dette opplegget hvor alle som vil praktisere som lege må ta 

den samme nasjonale testen som der er tredelt. Utenlandske leger som vil praktisere i USA 

må være utdannet ved en akkreditert institusjon og de må gjennomgå tester som tilsvarer 

disse testene.18 Fordelen vil være at nasjonale tester gir utdanningsinstitusjonene et visst 

slingringsmonn med profilering og å beholde institusjonens egenart i utdanningsplanen. I 

tillegg vil det kunne gi institusjonene mulighet for å måle utkommet av studiet og dermed ha 

                                                           
18 R.M. Joakimsen, Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1771-4 
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et grunnlag å gjøre justeringer på. Med internasjonaliseringsutviklingen og at flere tar sin 

medisinutdanning i utlandet samtidig som norske leger sannsynligvis vil måtte belage seg på 

å arbeide i utlandet gi kandidatene en likere plattform å stå på ved søknad om jobb.  

Karaktersystemet 

Ved innføringen av Oslo 96 ble karaktersystemet endret fra en gradert skala med karakterer 

fra 6 til 12 til et karaktersystem med bestått/ikke bestått. Et argument for systemet var at det 

ville fremme læring og arbeidet i PBL-gruppene, men også at strykgrensen ville kunne heves 

ved bestått/ikke bestått. Man ville således kunne stille strengere faglige krav til kandidatene 

som ble uteksaminert enn med bruk av en fingradert skala. Man erkjente at bestått/ikke 

bestått ville svekke tilbakemeldingen til studentene med hensyn til deres prestasjon og 

kompetansenivå. Det var et mål at formative tilbakemeldinger skulle styrkes ved innføringen 

av bestått/ikke bestått, men arbeidsgruppen har inntrykk av at slik tilbakemelding ikke 

gjennomføres systematisk.  

 

Studentene får i dag tilbakemelding på egne prestasjoner gjennom prosentvis skåre ved 

eksamen. Denne tilbakemeldingen har ingen offisiell status, men kan virke som et skjult 

karaktersystem. Ved medisinstudiet ved NTNU og ved Universitetet i Tromsø har man 

bestått/ikke bestått, mens ved Universitetet i Bergen har man hele tiden hatt en gradert 

karakterskala. Dersom et gradert karaktersystem innføres som ledd i en revisjon av 

medisinstudiet i Oslo må det i dag gjøres ut fra en felles europeisk standard med en gradert 

skala med fem trinn fra A til E og F som stryk. Dette systemet ble innført som nasjonalt 

karaktersystem i 2003, jamfør § 3-9 i Lov om universiteter og høyskoler. Det er et krav fra 

myndighetene at alle karakterene skal brukes, men karaktergivningen skal baseres på en 

beskrivelse av hvilken prestasjon som kreves for å oppnå en gitt karakter. Et gradert 

karaktersystem vil kunne ha negative effekter, bl.a. ved at systemet virker overstyrende på 

andre former for tilbakemelding.  

 

Endrede ytre forhold må tas med i betraktning ved vurderingen av hvilket karaktersystem 

man vil ha ved medisinstudiet i Oslo. For det første er situasjonen for studentene endret i 

forhold til slik den var i 1996, da fullført medisinstudium med all sannsynlighet vil være 

grunnlaget for å få autorisasjon som lege. For det andre er arbeidsmarkedet for leger blitt 

mer globalisert de siste tiår og internasjonalt er det vanskelig å få arbeid uten at man har 

karakterer å vise til. Erfaringene med internasjonaliseringen av 9. semester at man er nødt til 

å gi utenlandske studenter graderte karakterer dersom de skal få godkjent semesteret ved 

sine respektive universiteter. Turnusordningen og spesialiseringsløpet blir nå gjort 

søknadsbasert, og prognosene tilsier et visst legeoverskudd i Norge de nærmeste årene. I 

store deler av Europa vil det imidlertid være etterspørsel etter nyutdannede leger. Det vil 

kunne være vanskelig for arbeidsgivere i Norge og andre land å vurdere kandidater som ikke 

har graderte karakterer å vise til. Det kan tenkes at kandidater uten graderte karakterer vil 

oppleve ulemper i møtet med arbeidslivet.  

 

Ved en revisjon av studieplanen bør man gjøre en vurdering av karaktersystemet. Det vil 

være mulig å ha en kombinasjon av bestått/ikke bestått og en gradert skala. Spørsmålet om 

mulighet for forbedring av karakterer må i så fall vurderes.  
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Fremdriftsplan for evaluering av Oslo 96 

Prosjektgruppe og styringsgruppe 

Arbeidet med revisjonen foreslås organisert som et prosjekt ved at det etableres en 

prosjektgruppe med en egen prosjektleder. I prosjektgruppen inngår representanter fra alle 

instituttene, en studentrepresentant og en representant for studieadministrativt personale. 

Prosjektgruppen bør ikke være for stor, men ha med medlemmer med undervisnings- og 

faglig ekspertise. Prosjektleder leder prosjektgruppen. Prosjektleder rapporterer direkte til 

styringsgruppens leder og fungerer oftest som styringsgruppens sekretær.  

Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet. I denne sammenheng vurderes 

det som hensiktsmessig at styringsgruppen består av dekan og studiedekan for medisin, 

fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet og utdanningsdirektør ved UiO. 

Styringsgruppen har ansvar for godkjenning og oppfølging av prosjektet og har derved både 

en bevilgende og kontrollerende rolle.  

Fakultetsstyret holdes løpende orientert om arbeidet. Fakultetsstyret skal vedta den endelige 

studieplanen og milepælsvedtak underveis i prosessen.  

Referansegruppe 

Oslo 96 representerer en matrisestruktur i studiet. Organisatorisk foreligger det to ulike 

linjer opp til studiedekan: En semesterlinje (semesterleder/semesterutvalg) og en faglig linje 

(undervisningsleder/fagplanutvalg). I enkelte semestre vil det i praksis være stor grad av 

overlapp mellom semesterledelse og faglige ledelse, men i andre semestre vil innslaget av 

flerfaglighet være større. Enkelte fag er dessuten spredt over flere ulike semestre. Den 

studieadministrative støtten følger i hovedsak semesterstrukturen innenfor hvert institutt.   

 

Referansegruppen for prosjektet bør bestå av semesterledere, undervisningsledere, 

representanter fra universitetssykehusene og øvrige sykehus, representanter fra 

studieadministrativ stab, representanter fra studentene og eksterne aktører som 

representanter fra helsetjenesten, pasientombud, sentrale pasientforeninger og lignende.  

Referansegruppen skal samles i ett stort fellesmøte hvor de skal fremme synspunkter og 

vurderinger. Personer i referansegruppen skal også bidra gjennom delgrupper for arbeid med 

moduler og semestre.  

Inndeling i moduler 

En betydelig utfordring med revisjon av Oslo 96 er indre avhengigheter mellom ulike fag og 

undervisningsaktiviteter i planen, bl.a. som følge av integrering av ulike fag, studier og 

logistiske forhold. Revisjon av ett semester vil således lett få implikasjoner for andre 

semestre. Arbeidet med revisjonen må struktureres slik at overordnede rammer for studiet 

som helhet skaper klarhet og rom for konstruktivt arbeide i ulike deler av studiet og i ulike 

semestre. Det vil kunne være hensiktsmessig å inndele studiet i ulike moduler, for å skape  
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Håndterbare enheter som muliggjøre dialog og forflytninger på tvers av semestre. En mulig  

inndeling studiet i moduler vil kunne være:  

 Modul 1 (sem. 1-4A) 

 Modul 2 (sem. 4B-6) 

 Modul 3 (sem. 7-8) 

 Modul 4 (sem. 9) 

 Modul 5 (sem. 10-12) 

Milepælsplan Oslo 2014 

Med dette som utgangspunkt vil en revisjon av studieplanen vil kunne struktureres i ulike 

faser:  

 

 
 

Fase 0: Revisjon vedtas: Fakultetet fastsetter premisser for revisjonsprosessen, med 

utgangspunkt i innstillingen fra arbeidsgruppen for ”Oslo 96+”. 

 Milepæl: Vedtak i Fakultetsstyret desember 2012 

 

Fase 1: Utarbeidelse av rammeplan for medisinstudiet. Det arrangeres et 

studieplanseminar med referansegruppen. Prosjektgruppen arbeider, i dialog med 

referansegruppen, med å lage en Rammeplan for et revidert medisinstudium – Oslo 2014, 

hvor studiet ses under ett og hvor premisser for revisjonen konkretiseres. Hensikten med 

rammeplanen er at den skal gi overordnende føringer for undervisningsformer, eksamen, 

evaluering, elektive fag og det faglige innholdet i ulike deler av studiet. Referansegruppen og 

undervisningsledere vil bes om å komme med innspill i dette arbeidet.   

 Milepæl: Etablering av prosjektgruppe (1.1. 2013) 

 Milepæl: Studieplanseminar med referansegruppen (innen 1.4.2013) 

 Milepæl: Utkast til rammeplan som sendes til høring (senest 15.5. 2013) 

 Milepæl: Rammeplanen oversendes Fakultetsstyret (15.8. 2013) 

 

Fase 2: Arbeid med en plan for innholdet i de enkelte moduler: Det etableres undergrupper 

for hver enkelt modul som skal utarbeider en plan for modulen i samarbeid med 

prosjektleder/prosjektgruppen. ”Modulgruppene” vil bestå av vitenskapelige personale, 

studieadministrativt personale og representasjon fra prosjektgruppen. ”Modulplanen” skal 

beskrive det faglige innholdet i hver modul, med en overordnet angivelse av hvordan dette 

fordeler seg på de enkelte semestre. Arbeidsgruppene må videre vurdere spørsmål om evt. 
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overgangsordninger for studenter ved iverksetting av revisjonen. I noen grad vil det være 

nødendig å kommunisere på tvert av moduler og undervisningsledere vil ha en sentral 

funksjon her, ved å sikre oversikt på tvers av moduler.   

 Milepæl: Overordnet plan for hver modul ferdigstilles (31.11.2013)  

 

Fase 3: Revisjon av de enkelte semestre: Semesterutvalg, undervisningsledere for involverte 

fag og studieadministrativt personale med konkretisering av innholdet i hvert semester. 

Endelig revidert studieplan vedtas av Fakultetsstyret.  

 Milepæl: Planer for reviderte enkeltsemestre ferdigstilles (1.4. 2014) 

 Milepæl: Ny studieplan oversendes Fakultetet (1.5. 2014) 

 

Fase 4: Iverksettingsfase. Ny studieplan iverksettes, med modulvis oppstart av revidert 

studieplan parallelt over en periode på 2-3 semestre. Det vil være hensiktsmessig å starte 

med det første eller de første semestrene i hver modul da dette gir mulighet for justering 

underveis. Man kan følge på med nye reviderte semestre våren 2015 slik at fra høst er alle 

reviderte semestre implementert.   

 Milepæl: Reviderte semestre implementeres (høsten 2014) 

 Milepæl: Alle reviderte semestre implementert (2016) 
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Fakultetsnotat 
 
 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyret 
 
 
Med.fak.sak: 2012/10826 
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe 
Oslo, 6. november 2012  
 
 
 
HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING VED DET MEDISINSKE FAKULTET 
 
Rektor har det overordnede ansvaret for at det drives et målrettet likestillingsarbeid ved UiO. Det 
direkte ansvaret for arbeid med likestilling ligger imidlertid på dekaner, institutt- og senterledere og 
andre ledere med ansvar for personal- og/eller studiesaker. Fakultetets ledere skal sørge for at 
likestillingsarbeidet integreres med regulær virksomhet innenfor sitt ansvarsområde og aktivt bidra 
til likestilling og følge opp universitetets likestillingspolitikk og tiltaksplaner. 

Fakultetets likestillingsutvalg ble opprettet i 2010, og sitter for perioden 2010-2014. 
 
Utvalget skal arbeide for full likestilling mellom kvinner og menn ved fakultetet, herunder spesielt 
med tanke på en jevnest mulig kjønnsfordeling i vitenskapelige toppstillinger ved fakultetet. Utvalget 
skal: 

• Ha ansvar for å utarbeide forslag til fakultetets likestillingspolitikk, basert på vedtak i 
universitetets organer  

• Forberede fakultetsuttalelser i likestillingspolitiske spørsmål  
• Utforme grunnlag for beslutninger i likestillingsspørsmål ved fakultetet  
• Holde seg orientert om hvordan fakultetets, UiOs og Helse SørØst sine vedtatte 

handlingsplaner for likestilling følges opp ved fakultetets enheter  

Det medisinske fakultetsstyre behandlet fakultetets handlingsplan for likestilling høsten 2009. 
Handlingsplanen, som gjelder for perioden 2010 - 2012, har som mål å øke kvinneandelen blant 
professor I fra 26,2 % til 31,2 %, og blant professor II fra 18,3 % til 23,3 %. 
 
Utvikling av kvinneandel i utvalgte stillingskategorier 

Stillingsnavn
Totale 
årsverk

Antall 
kvinner

Kvinner 
prosent

Totale 
årsverk

Antall 
kvinner

Kvinner 
prosent

Totale 
årsverk

Antall 
kvinner

Kvinner 
prosent

Totale 
årsverk

Antall 
kvinner

Kvinner 
prosent

Totale 
årsverk

Antall 
kvinner

Kvinner 
prosent

Førsteamanuensi
s (1011) 42,3 18,7 44,2 % 42,7 18,9 44,3 % 41,8 20,3 48,6 % 47,9 24,7 51,5 % 44,0 24,8 56,3 %

Professor (1013) 129,7 32,8 25,3 % 120,1 31,5 26,2 % 129,4 36,6 28,3 % 121,0 33,4 27,6 % 120,3 37,0 30,7 %
Professor 
(1404) 6,4 0,0 0,0 % 7,0 1,0 6,8 % 5,1 1,0 19,6 % 4,9 1,0 20,4 % 4,9 1,0 20,4 %
Professor II 
(8013) 36,7 6,2 16,9 % 36,9 6,8 18,3 % 36,5 7,0 18,9 % 37,9 7,6 19,9 % 37,8 7,2 18,9 %

20122009 2010 20112008
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Tabell 1 viser utviklingen av kvinneandelen i utvalgte stillingskategorier i perioden 2008 til 2012. 
Tallene er hentet fra Database for høyere utdanning (DBH). Tabellen viser at professor I er økt, både i 
faktisk årsverk og andelen. For professor II viser tabellen at både faktiske årsverk og andel kvinner er 
redusert. Tabellen viser at vi ikke har nådd målene vi satte oss i handlingsplanen for perioden.  

 

Figur 2 viser at det er stor rekruttering av kvinner til fakultetets studieprogrammer og til stipendiat- 
og postdoktorstillinger, men at andelen kvinner deretter faller. Tallene er hentet fra DBH og gjelder 
for 2012.  

Kurven over vært relativt stabil over en lengre periode. Det har vært overvekt av kvinnelige studenter 
i lang tid, for medisinstudenter gjeldende fra slutten av 1980-tallet. For stipendiater har det vært 
overvekt av kvinner siden midten av 1990-tallet. For postdoktorer har det vært en relativt jevn 
kjønnsfordeling siden stillingen ble opprettet på slutten av 1990-tallet og frem til 2008, hvor kvinner 
er i flertall. Andelen kvinnelige stipendiater og postdoktorer har falt fra 2011 til 2012.  

Hva er gjort hittil 

I 2005 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede karriereutvikling for kvinner innen klinisk 
akademisk medisin.  Hensikten med utredningen er å få frem forhold ved de kvinnelige stipendiaters 
og postdoktorers arbeidssituasjon som har betydning for hvorvidt de kan tenke seg en vitenskapelig 
karriere ved fakultetet.  Utvalget avleverte sin rapport juni 2006 i forbindelse med fakultetets 
likestillingssymposium, med internasjonale og nasjonale foredragsholdere. Vedlagt følger rapporten. 
Materialet fra utredningen ble benyttet en artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening 
(E Schlichting,  H B Nielsen,  S D Fosså,  O G Aasland), som følger vedlagt. 
 
Utredningen ble lagt frem for Samarbeidsorganet, som nedsatte en gruppe som skulle utarbeide en 
felles handlingsplan for likestilling mellom OUS, Ahus og Det medisinske fakultet. Utvalget utarbeidet 
en handlingsplan som ble vedtatt av Samarbeidsorganet. Oppfølgingen av planen har ikke vært 
spesielt vellykket, blant annet fordi sykehusene har mer fokus på andre integrerings- og 
likestillingsaspekter enn mellom kjønn. 
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I 2009 startet fakultetet, i samarbeid med Helse SørØst og Legeforeningen et kurs i 
forskningsveiledning, som en prøveordning.  Bakgrunnen for at fakultetet ønsket et slikt kurs var at 
mange av fakultetets tidligere doktorander, med betydelig vitenskapelig produksjon i form av 
publikasjoner, manglet erfaring med å veilede andre til doktorgrad.  I de fleste tilsettingsprosesser i 
vitenskapelig toppstillinger forventer fakultetet at søker har veiledet kandidat til doktorgrad.  Kurset 
skal gi teoretisk og praktisk trening i forskningsveiledning. Hensikten er å øke deltakernes bevissthet 
på forskningsveiledning som prosess og sin egen rolle som veileder, rollen til den som blir veiledet og 
relasjonen dem i mellom. Kurset skal gi innsikt i forskningsledelse på ulike nivåer, etablering av 
forskningsmiljøer og nettverksbygging. Kurset består av tre moduler, hvor de to første ledes av 
Gunnar Handal og Kirsten Lyche, og den siste modul ledes av Søren Barlebo Rasmussen fra 
Copenhagen Business School. Kurset fikk svært god evaluering, og vi er nå i gang med det fjerde 
kurset. 
 
I 2007 tilbød fakultetet 6 kvinnelige postdoktorer, forskere og førsteamanuenser plass og finansiell 
støtte til kurs i forskningsledelse ved Copenhagen Business School.  Det var stor interesse for kurset, 
med mange flere søkere enn plasser.  Tilbakemeldingene fra deltakere var svært gode, og fakultetet 
videreførte tilbudet frem til og med 2010. 
 
Fra 2012 ønsket fakultetet å satse mer konsentrert og offensivt for å få flere kvinner inn i ledende 
forskerstillinger. To stipendier à 500 000 kroner var en del av denne strategien. Pengene skal gjøre 
frikjøp av tid til forskning og til å bygge bro til utenlandske forskningsmiljøer mulig. Førsteamanuensis 
Linda Hildegard Bergersen ved Institutt for medisinske basalfag og førsteamanuensis Anne Ma 
Dyrhol-Riise ved Institutt for klinisk medisin var de to første som ble tildelt stipendiet.  
 
UiO har en rekke likestillingstiltak og avsatt midler som lyses ut en gang i året. Fakultetet annonserer 
aktivt UiOs likestillingstiltak, og støtter tildelingen med egenandeler der det er påkrevet. Dette 
gjelder f. eks mediehåndtering for kvinnelige forskere, kurs eller nettverksbygging. 
 
Hva gjør vi fremover? 
Artikkelen i Tidsskriftet hadde følgende fortolkning av utredningen: 
 
Kjønnsubalansen for toppstillinger i klinisk akademisk medisin går ikke over av seg selv. Miljøet må 
gjøre en mer aktiv innsats for å identifisere dyktige kvinner og stimulere og oppfordre dem til å søke 
akademiske stillinger 
 
Fakultetet skal nå lage en ny handlingsplan for likestilling for perioden 2012-2014. Dekanatet ønsker 
primært at likestillingsarbeidet skal integreres i den ordinære virksomheten i størst mulig grad, og at 
arbeidet ikke blir noe ”i tillegg” til det som ellers foregår. 
 
Fakultetet har ikke tilsvarende ressurser som UiO sentralt til å sette inn i likestillingsarbeidet, verken 
bemanningsmessig eller økonomisk. Det er derfor viktig å ha likestillingsfokus i formalia, ledelse og 
holdninger og rekruttering.  Dette foreslås fulgt opp i dialogmøtene mellom fakultet og institutt. 
Instituttene må på sin side følge dette opp i forhold til sine underliggende avdelinger og 
forskergrupper. 
 
Det medisinske fakultet ønsker å iverksette tiltak som primært er kompetansehevende, ikke 
kvoterende tiltak. Videre ønsker vi heller få, men mer ”kraftige” tiltak. For 2013 ønsker vi følgende 
tiltak: 

• Stipend til en kvinnelig forsker/førsteamanuensis à 500 000 kroner 
• Forskningsveiledningskurs i samarbeid med Helse SørØst og Legeforeningen 
• Kursdeltakelse ved Copenhagen Business School (to plasser i året) 
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Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte handlingsplan for likestilling. 



_____________________________________________________________________
Utkast til Handlingsplan for likestilling 2013-2014  

1 

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE 
FAKULTET. 2013 -2014 
 
Hovedmål: 
 
Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv 
likestillingspolitikk for kjønnsbalanse i forskning og utdanning. 
 
I henhold til likestillingsloven skal offentlige myndigheter arbeide aktivt, målrettet og 
systematisk for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.  I dette ligger et 
krav om at kjønnsmessige konsekvenser rutinemessig skal inngå som et ledd i 
saksforberedelse og beslutningsprosesser på alle nivåer. 
 
Det medisinske fakultet har som målsetting å oppnå en jevnere kjønnsbalanse i 
vitenskapelige stillinger og på fakultetets studieprogrammer.   
 
Arbeidet for bedre kjønnsbalanse innebærer: 

- konsentrert satsing på å få kvinner i faglige toppstillinger og som forskningsledere 
- at i miljøer hvor det er betydelig overvekt av kvinner skal det arbeides for å 

rekruttere menn  
- at det i studieprogrammer med overvekt av et kjønn skal det arbeides for å 

rekruttere studenter av det undertallige kjønn  
 
Det medisinske fakultet ønsker å iverksette tiltak som primært er kompetansehevende og 
bidrar til å styrke forståelsen og innsatsen for kjønnsbalanse.   
 
Sett i lys av generasjonsskifte i faglige toppstillinger vil fakultetet de nærmeste årene 
satse målrettet mot å få kvinner i vitenskapelige toppstillinger og som forskningsledere. 
 
Tiltak 
 
Ledelse og holdninger 

o Tydeliggjøre likestillingsaspektet som et lederansvar på fakultet- og instituttnivå 
o Sørge for at likestilling er integrert i fakultetets strategiske arbeid og et tema for 

styret 
o Tydeliggjøre at suksesskriterier for ledere på alle nivåer i fakultetet innbefatter 

økning i antall kvinner i toppstillinger, som forskningsledere, og økning i det 
underrepresenterte kjønn på studieprogrammer 

o Synliggjøre holdninger gjennom konkret arbeid for å fremme kjønnsbalanse 
 
Rekruttering 

o Benytte sjekkliste i forbindelse med tilsettingsprosesser 
o Benytte ”lete- og søkekomiteer” ved kunngjøringer av faste vitenskapelige 

stillinger og faglige lederstillinger for å identifisere og rekruttere aktuelle 
kvinnelige søkere, nasjonalt og internasjonalt. 

o Stimulere kvinner til å søke toppstillinger, basert på kompetansekartlegging 
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Formalia 

o Likestillingsloven anvendes med hensyn på kjønnsrepresentasjon når 
oppnevninger av forskningsutvalg, samarbeidsutvalg m.m..  

 
Kompetansehevende tiltak 

o Karriere- og kompetansefremmende tilskudd til kvinnelige forskere i den hensikt 
å styrke rekruttering til toppstillinger og ledelse  

o Stipendmottakere oppfordres til å benytte stipendmidler slik at det kommer 
forskningsmiljøene til gode 

o Benytte UiO’s mentoring-/coachingprogram for kvinner i postdoktor- og 
førsteamanuensisstillinger 

o Videreføre samarbeidet med Legeforeningen og Helse SørØst om 
forskningsveiledningskurset med sikte på å øke rekrutteringsgrunnlaget til 
toppstillinger i klinisk akademisk medisin 

o Følge opp Forskningsrådets nye (høst 2012) initiativ for kjønnsbalanse  
o Delta på forskningslederkurs i regi av UiO og Copenhagen Business School 

 
Bedre kjønnsbalansen i utvalgte studieprogrammer 

o Fakultetet skal se nærmere på kjønnsbalansen på enkelte av 
studieprogrammene med stor overvekt av mannlige eller kvinnelige studenter  

o Finne frem til virkemidler av typen fagprofilering, mentorordninger, særskilte 
markedsføringstiltak  

o Ulike og målrettede rekrutteringstiltak  
o Vurdere effekter av eventuelle kvoter for det underrepresenterte kjønn 

 
 



Det medisinske fakultet Notat 
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: 04.10.2012 

 Saksnr..: 2012/10826 KNUTTST 

Utkast til handlingsplan for likestilling 2013-2015 

Vi viser til utsendte handlingsplan for likestilling, og knytter noen kommentarer til forslaget. Vårt 

overordnete inntrykk av planen er at den er litt lite konkret til å være en handlingsplan. Vi har 

ingen innvendinger mot de foreslåtte tiltakene, men vi opplever at det vil bli utfordrende å evaluere 

om tiltakene er oppnådd ved planperiodens slutt slik de er beskrevet i dag. 

Vi savner en mer detaljert analyse av nå-situasjonen ved fakultetet og målbare mål som skal 

oppnås for de enkelte tiltak i planperioden. Eksempelvis så kunne det første tiltaket under ”Ledelse 

og holdninger” vært fulgt opp med en nærmere beskrivelse av hvordan man skal tydeliggjøre 

likestillingsaspektet som et lederansvar.  

 

 

Med hilsen 

 

Jeanette H. Magnus     Knut Tore Stokke 

instituttleder      administrasjonssjef 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Knut Tore Stokke 

22850509, k.t.stokke@medisin.uio.no 
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Høringssvar fra IMB: 

 
Handlingsplan for kjønnsbalanse ved Det medisinske fakultet, 2013-2014.  

 
Generelle kommentarer: 

 

Arbeid for kjønnsbalanse er viktig. Fakultetets handlingsplan har dessverre ikke den klarhet, 

verken i profil eller enkeltpunkter som vi kan forvente av et slikt dokument. Det må legges 

arbeid i å tydeliggjøre hvorfor fakultetet ser det som viktig å oppnå en kjønnsbalanse, og på 

hvilke nivåer innsatsen skal settes inn på. Teksten må forenkles, en del uklare begreper må 

utelates eller klargjøres.  

 

Innledningsvis vil det være ønskelig at det problematiseres hvorfor fakultetet vil sette 

ressurser inn i dette arbeidet. Stikkord her kan være rettferdighet, kjønnsnøytralitet, forbilder i 

forskning og utdanning etc. En slik problematisering vil tydeliggjøre hvor det er størst behov 

for å sette inn tiltak: Er det i utdanningen eller i forskningen? Da vil det også fremgå på 

hvilket nivå tiltakene bør settes inn. Figurer over tilsatte i vitenskapelige stillinger viser at 

behovet for tiltak er størst i overgangen mellom postdok-stillinger og faste vitenskapelige 

stillinger. Etter vår oppfatning bør derfor tiltak settes i på dette nivået.  

 

Fakultetets hovedmål er at ”Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende 

fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse i forskning og utdanning.” Dette 

støtter vi. Men i fjerde pkt. under hovedmålet står det at hovedmålet innebærer at ”det skal 

arbeides målrettet for å bedre kjønnsbalansen i administrasjonen”. Det er ikke samsvar 

mellom dette punktet og hovedmålet, som er rettet mot forskning og utdanning. På hvilken 

måte kan kjønnsbalanse i administrasjonen være et tiltak for å bedre kjønnsbalansen i 

forskning og utdanning? Vi foreslår at punktene om kjønnsbalanse i administrasjonen tas ut 

av dette dokumentet. Målet er da beskrevet i de to første linjene i annet avsnitt etter 

hovedmålet.  

 

Som nevnt over er det i overgangen mellom postdok og fast stilling at ubalansen i de 

vitenskapelige stillingene oppstår. Vi foreslår konkret at det settes inn tiltak på dette nivået. 

Tiltak her vil gi bedre muligheter for kvinner til å komme inn i faste stillinger. Fortsatt skal 

kvalitet skal være avgjørende ved tilsetting i fast stilling.  I tillegg til det som er foreslått i 

handlingsplanen, ber vi om at følgende tiltak inkluderes: 

 

 Stimuleringsmidler til prosjekter der stipendiat eller postdok går i 

svangerskapspermisjon 

 Bortfall av overhead i forbindelse med permisjon 

 Kompensasjon for arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter utbetalt i forbindelse med 

svangersskapspermisjon, som ikke refunderes fra NAV 

 Kursing, mentorordning og støtte ved søknadsskriving 

 Stimuleringsmidler for kvinner til deltagelse på internasjonale konferanser, under 

forutsetning at det gis en presentasjon 

 Nettverk for postdok’er med felles faglige presentasjoner og støtte for videre 

prosjektarbeid. 
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Når det gjelder utdanningen, er vi bekymret for at andelen kvinner nå er 70%. Vi mener at 

kvotering av menn ikke er en god idé for å få flere menn inn i utdanningen. Vi mener at andre 

tiltak bør vurderes. Et alternativ kan være at stimuleringspoeng basert på kjønn er en vei å gå. 

Fakultetet bør utrede effekten av dette.  

 

Spesifikke kommentarer: 

 

Hovedmål: 

 

Pkt 2. på side er ikke kjønnsnøytralt. Hvorfor forstår vi ikke.  

Pkt. 4 sløyfes 

 

Tiltak: 

 

Ledelse og holdninger: 

Pkt. 1 er uklart og kan slik det nå er formuler, neppe kalles et tiltak. Hvordan er dette tenkt 

tydeliggjort? 

Pkt. 3 er også uklart. Det fremgår ikke hvordan fakultetet skal ”bidra til suksesskriterier …” 

Dette må klargjøres. 

 

Rekruttering: 

Dette er et svært viktig område. Dette må utdypes og det må legges inn flere konkrete planer 

for hvordan dette skal gjøres. Vi har gitt eksempler på konkrete tiltak til som kan iverksettes 

under våre generelle kommentarer over.  

Pkt. 1 er allerede implementert og kan sløyfes.  

Når det gjelder pkt. 4, tror vi ikke at egne stipendordninger for kvinner vil løse problemet med 

rekruttering. Stipendmidler bør fordeles etter kvalitet. Det er i dag flere kvinnelige enn 

mannlige stipendiater. Som vi har påpekt, er det først i overgangen mellom postdok og fast 

vitenskapelig stillingen at kjønnsforskjellen snur. Vi mener at de punktene vi har foreslått 

over, er tiltak som i større grad vil gi langsiktige effekter for kvinner.  

 

Formalia: 

Dette punktet er allerede implementert og kan sløyfes. Vi foreslår at vårt pkt. 2 i listen over 

legges inn her.  

 

Kompetansehevende tiltak: 

Pkt. 1 er vel identisk med pkt. 4 under Rekruttering. Våre kommentarer til pkt. 4 der gjelder 

også for dette punktet. I pkt. 2 sløyfes alt etter ”til gode”. Pkt. 3 er uklart. Her mener vi vårt 

pkt. 5 på listen over er mer spesifikt. Pkt. 6 på listen sløyfes. I pkt.7 sløyfes alt etter ”for 

kjønnsbalanse”.  

 

Bedre kjønnsbalanse i utvalgte i utvalgte studieprogrammer 

I siste pkt. mener vi tiltak som tillegg i studiepoeng er mer velegnet enn kvoter.  

 

03.10 2012 

 

 

 

Erik Dissen   Kirsten Holven   Petter Laake   Anne Spurkland 
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Fakultetsnotat  
 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
 
Arkivsaksnummer: 2012/14653 
Saksbehandler: Kristin Heggen/Åse Sørheim 
Møtedato: 18.12.12 

Handlingsplan for internasjonalisering ved Det medisinske 
fakultet 

Inneværende år har det foregått et betydelig arbeid for å strukturere fakultetets internasjonale 
arbeid.  
 

1) Det har vært en ekstern evaluering av Internasjonal Seksjon (IS). Resultatet er nedleggelse av 
IS og overflytting to av de ansatte til studieseksjonen og ytterligere en ansatt til 
forskningsadministrativ avdeling (det ble gjort før oppstart av evalueringen). De ansatte gir 
uttrykk for at dette har vært en vellykket organisering og det har ikke ført til nevneverdige 
problemer for fakultetet at vi ikke har en egen internasjonal seksjon.  

2) Styret for UiO besluttet å evaluere Det medisinske senter i Moskva og vedtok på bakgrunn av 
evalueringsrapporten å nedlegge senteret. Samtidig er fakultetet bedt om å restarte 
forskningssamarbeid med Russland fra det nasjonale senteret i St.Petersburg. Det er 
øremerkede midler til dette formål (1.5 mill pr år). Forskningsdekan arbeider med planene 
for satsingen i St.Petersburg. 

3) Dekanatet har sammen med fakultetsledelsen arbeidet for å konsentrere og fokusere det 
institusjonelle samarbeidet med utenlandske institusjoner. Det er etablert samarbeid mot 
noen få utvalgte institusjoner (slik det fremgår av handlingsplan).  

4) Videre kan det nevnes at fakultetet har arrangert en internasjonal uke for å markere 10 års 
jubileet for 9.semester. Også dette arrangementet vurderes som svært vellykket. 

5) Ekstrabevilgningen fakultetet fikk i forbindelse med internasjonaliseringsåret er forsterket 
med midler fra fakultetet sentralt og fordelt mellom de tre instituttene. 

 
Handlingsplanen som nå foreligger er basert på følgende hovedprinsipper: 

A) Forsker til forsker samarbeid skal som før gå uten fakultetets ”innblanding”  
B) Det institusjonelle samarbeidet skal konsentreres om noen få utvalgte steder. Det skal ledes 

og drives av et team bestående av faglig og administrativ ledelse fra fakultetet pluss utvalgte 
fagpersoner fra instituttene. (At dette arbeidet skal ha et sentralt tyngdepunkt er etter råd 
fra møte i lederforum i juni) 

C) Det skal arbeides for å styrke studentmobilitet 
 
Vedlagte handlingsplan er en presisering av fakultetsledelsens satsinger. Hovedlinjene er diskutert og 
har fått sin tilslutning i Lederforum, med tilleggsmomentet satsning på lærerutveksling. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte handlingsplan for internasjonalisering. 
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Action Plan for Internationalisation 2012-2014  

Faculty of Medicine, UiO 
 

Overall aims 
 

The Faculty will:  

• have a more visible and committed presence on the international arena. 
• be more selective and targeted in its international cooperation, and prioritize 

long-term cooperation with some of the best international research and 
educational institutions 

• give priority to international cooperation on major global challenges in 
medicine and health care 

• contribute to strengthening institutions in less-developed countries through 
cooperation based on academic quality and reciprocity 

• strengthen its position as a platform for international cooperation  
• strive to be an attractive workplace for foreign researchers  
• promote and support international student mobility through participation in 

various exchange and cooperation programs 
 

Areas 
 

A. International research collaboration 

The Faculty will encourage researcher to researcher collaboration, an established, and 
dynamic form of internationalisation, characterized by: 

 
• cooperation rooted in and focused on researchers’ own professional activities 
• researchers utilizing and strengthening each other’s research and expertise 
• researchers developing common research applications 
• researchers building and expanding networks, opening opportunities for young 

researchers/PhD-students 
• researchers governing their own activities   

 

Main initiatives 
 
The Faculty will 
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• establish a Grant Office in cooperation with Oslo University Hospital 
• further utilize the Scientific Advisory Board for quality assurance of grant 

applications 
• stimulate researchers’ internationalisation by the use of incentive funds 
• provide administrative research support  
• establish web presentations of research and funding opportunities 

  

B. Internationalisation of studies 

The Faculty will further develop internationalisation of studies, with an emphasis on: 

 

• offering high-quality study programs in English 
• establishing joint degree programs 
• encouraging as many students as possible to undertake an exchange period 

abroad 
• being an attractive host institution for international students 

 

Main initiatives 

The Faculty will: 

• encourage teacher exchange with key partner universities through Faculty funding and 
promotion of the Erasmus staff mobility program  

• support and develop existing student exchange agreements and programs 
• continue to take advantage of established funding programs like NORHED, Erasmus, 

Nordplus, Fulbright, The Quota Program, EEA Grants/Norway grants 
• develop elective courses in English, suitable for students at different study programs 

as well as incoming international students 
• utilize institutional collaboration agreements to increase student mobility in relevant 

study programs 
• improve web presentation of courses relevant to international students 

 

C. Strategic Institutional Cooperation 

The Faculty will focus its strategic institutional cooperation to a restricted number of new and 
existing partners in countries and/or areas corresponding to national and UiO’s strategic 
priorities. These cooperations are based on mutual interest and should be beneficial for both 
parties. 

 
Each partnership will have a team responsible for initiating and facilitating activities covered 
by the agreement.  



 

Each team will have a common structure, with the following Faculty of Medicine staff 
members: 

 

• Dean/Associate Dean 

• Director/Deputy Director  

• Administrative staff member 

• 2-4 academic staff members from the institutes who are interested in and have 
experience from research collaboration with the partner institution. At least one team 
member should have a special interest in student exchange. 

 

In the international action plan 2012-2014, the following institutions are prioritized: 

 

The University of Melbourne (UoM) 

The collaboration with UoM was formally established in 2001. 

 

UoM is ranked top in Australia and is an internationally highly reknowned institution, 
particularly strong in the field of medicine/health sciences. 

 

The Faculty will continue to focus on and increase student and teacher exchange with UoM, 
in addition to supporting existing research collaboration and exploring new areas of 
cooperation. 

 

The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University China (ZU) 

 

The Faculty first established its collaboration with ZU in 2003. The collaboration originated 
at Oslo University Hospital, Radiumhospitalet, through collaboration within cancer research. 

 

ZU ranks high among Chinese universities, both when it comes to science, education and 
technological equipment.  

 

The Faculty will continue to focus on and increase student exchange for short time periods 
(clinical rotations) with ZU, in addition to supporting existing research and PhD collaboration 
and exploring new areas of cooperation. 

 



The University of California, Irvine (UCI) 

The collaboration with UCI was formally established in 2003. 

 

UCI is a relatively young, internationally highly ranked institution with a size and profile 
similar to the University of Oslo.  

 

The Faculty will continue to focus on and increase student and teacher exchange with UCI, in 
addition to supporting existing research collaboration and exploring new areas of cooperation. 

 

Peking University, China (PU) 

Formal collaboration with PU started 2009. 

 

PU is considered to be China’s top university, and as such an attractive partner for the 
Faculty. 

 

The Faculty will continue to focus on and increase student exchange for short time periods 
(clinical rotations) with PU, in addition to supporting existing research collaboration, 
specialist and PhD exchange and exploring new areas of cooperation. 

 

The University of California, Berkeley (UCB) 

The Norwegian Peder Sather Center opened in September 2012, jointly funded by the 
Norwegian universities and the Norwegian Research Council. 

 

This collaboration enables the Faculty to cooperate with one of the strongest research and 
educational institutions not only in the US, but also in the world. 

 

The Faculty will encourage both researchers and students to utilize the possibilities and 
resources made available at the Center and at UCB. 

 

The Norwegian University Center in St. Petersburg (DNUSP) 

In June 2012, the Faculty Board decided to close down the Center for Medical Studies in 
Moscow, and channel the Faculty’s collaboration with Russia through DNUSP. This center is 
jointly owned and financed by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
and the Universities of Bergen, Oslo and Tromsø.  

 



DNUSP is a well-organized representation office with good contacts with research and higher 
education institutions in all of Russia. 

 

In 2013, the Faculty will establish one administrative and two scientific positions tied to the 
collaboration with DNUSP, to initiate and further develop research and education 
collaboration with Russian institutions. The Faculty will also encourage both students and 
scientific staff to utilize the services of DNUSP. 

 

Jimma University, Ethiopia (UoJ) 

In spring 2012, Faculty representatives visited UoJ to discuss joint efforts in research and 
education, followed by a UoJ visit to Oslo for further discussions.  

 

The Faculty considers UoJ its main partner in the South. UoJ has a strong management, good 
infrastructure and very talented staff and students. They are currently building a large, modern 
university hospital and have strong links to other Ethiopian and African universities.  

 

The Faculty sees many potential areas of collaboration, such as e-learning, student exchange, 
research, and grant application. UoJ and the Institute of Health and Society has recently 
applied for NORHED seed funding to finance further cooperation.  
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Fakultetsnotat  
 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
 
Arkivsaksnummer: 2011/3979 
Saksbehandler: Siri Høgseth 
Møtedato: 18.12.12 
 
Oslo, 10. desember 2012 
 
 

Konsekvenser av at Utfyllende regler til UiO forskriften om studier og 
eksamener opphører 1. januar 2013  
 

 
I Utfyllende regler til § 7.1.6 og § 7.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo 
finnes det egne regler for cand.med.graden ( a1) og Bachelorprogram i ernæring (b3). 

I forbindelse med en revidering av forskriften for en stund siden ble det bestemt at strukturen skulle 
endres og at ”Utfyllende regler” skulle tas bort.  Det ble tatt inn en bestemmelse i  § 10.3 i forskriften 
der det står at disse utfyllende reglene oppheves fra og med 1.  januar 2013. 

Arbeidet med å gå gjennom Utfyllende regler har pågått over en tid, og det meste er blitt plassert inn 
i selve forskriften. Det som gjenstår er bestemmelser som ikke hører naturlig hjemme i forskriften, 
men i vårt lokale reglement. Utfra deres innhold ser vi at alt kan plasseres i emnebeskrivelsene. 
Vedlagt finnes en oversikt over hvor de forskjellige bestemmelsene i de utfyllende reglene enten 
inngår i forskriften eller blir plasserte.  

Det er ingen endring i det materielle innholdet i reglene, kun ren overflytting. Men med ett unntak: 
En bestemmelse utgår, jfr siste punkt i hhv a1) og b3): 

a1): 
”En programstudent som har mistet sin studierett i medisinstudiet etter disse bestemmelsene, etter 
bestemmelsene i forskriftens § 7.2.1 c) eller etter tilsvarende bestemmelser ved andre 
medisinstudier i Norge, kan ikke få nytt opptak til studieprogrammet.” 

b3): 
” En programstudent som har mistet sin studierett i bachelorstudiet i ernæring i løpet av felles-
semestrene etter disse bestemmelsene eller etter bestemmelsene i forskriftens § 7.2.1 c), kan ikke få 
opptak til profesjonsstudiet i medisin eller odontologi ved Universitetet i Oslo.” 

 
Disse bestemmelsene utgår fordi vi ikke har hjemmel til å forby noen å søke på studieprogram/få ny 
studierett, dersom de tidligere har mistet studieretten. Dette har vi vært klar over en stund, så 
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bestemmelsen har vært sovende, dvs at vi ikke har nektet noen opptak pga av at de tidligere har 
mistet studieretten.  

 
 
Vedlegg: Skjematisk oversikt over ny plassering av bestemmelsene i Utfyllende regler  
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner forslaget til endringer. 
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Skjematisk oversikt over plassering av bestemmelsene i Utfyllende 
regler til § 7.1.6 og § 7.2 i Forskrift om studier og eksamener ved 
Universitetet i Oslo 
Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, fastsatt av 
universitetsstyret ved Universitetet i Oslo 20. desember 2005 med senere endringer. 

Utfyllende regler ble fastsatt av universitetsstyret ved Universitetet i Oslo 20. desember 2005 og endret senest 
1. juli 2009. 

Utfyllende regler oppheves fra og med 1. januar 2013. 

 
Regelteksten: Kommentarer/ny hjemmel 

§§ 7.1.6 og 7.2.1/7.2.2 
Studieprogresjonen i 
studieprogrammet, tap av studieretten 
til studieprogrammet og ny studierett 
etter tap av studieretten 

 

a1) 6-årig studieprogram til cand. med. 
graden  

Det er ingen frist for å trekke seg fra 
eksamen i medisinstudiet. Manglende 
fremmøte til eksamen uten gyldig forfall 
regnes ikke som eksamensforsøk og 
utløser ikke rett til ny eller utsatt 
eksamen. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.6 (8) 

En programstudent som ikke består 
eksamen i et semester i medisinstudiet, 
kan ordinært ikke gå videre i studiet før 
eksamen er avlagt og bestått. En student 
som går opp til ny/utsatt eksamen, kan 
likevel fortsette å følge undervisning til 
sensur er falt, evt. til klagesensur 
foreligger, men må da avbryte semesteret 
dersom endelig sensur er "ikke bestått". I 
enkelte semestre i studiet kan studenten 
gis adgang til å fullføre semesterets 
undervisning dersom hensynet til 
avvikling av praksisundervisning tilsier 
dette. En student kan ikke avlegge eksamen 
i et semester i medisinstudiet før eksamen i 

Hjemmelen er § 5.1 (2).  

Setning 1 og 2 plasseres i 
emnebeskrivelsen for hvert semester 
under Forkunnskapskrav. 

 

Setning 3 plasseres i emnebeskrivelsen i 
de aktuelle semestrene.  

Setning 4 (kursiv) utgår da dette er 
gjentakelse av første setning. 
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foregående semester er bestått. 

En programstudent som ikke har bestått 
eksamen tilhørende et bestemt semester i 
medisinstudiet senest tredje semester 
etter at programstudenten begynte i 
semesteret, mister studieretten til 
studieprogrammet. Dersom manglende 
eksamen, evt. manglende godkjent 
undervisning, skyldes sykdom som er 
dokumentert med legeattest innen gitte 
frister, kan programstudenten etter 
søknad gå opp til eksamen i fjerde 
semester etter at programstudenten 
begynte i semesteret. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) a 

En programstudent som blir mer enn fem 
semester forsinket totalt i medisinstudiet, 
mister studieretten til dette 
studieprogrammet. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) b 

En programstudent som er fem semester 
forsinket i medisinstudiet etter fullført 10. 
semester, og som ikke består eksamen i 
12. semester, eller har gyldig forfall til 
ordinær og utsatt eksamen i 12. semester, 
kan likevel etter søknad gå opp til ny 
eksamen tilhørende 12. semester i 
semesteret etter ordinært 
eksamenssemester. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) b 

Dersom en programstudent har hatt 
permisjon i studiet innvilget av fakultetet, 
regnes permisjonstiden ikke som 
forsinkelse. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (3)  

En programstudent som har vært borte fra 
medisinstudiet i mer enn to år 
sammenhengende, kan pålegges av 
fakultetet å gjenta tidligere godkjent 
obligatorisk undervisning og/eller 
tidligere beståtte eksamener før studenten 
får gå videre i studiet. 

Hjemmelen er § 7.2 (7) 

Plasseres i emnebeskrivelsene. 

 

En programstudent som har mistet sin 
studierett i medisinstudiet etter disse 
bestemmelsene, etter bestemmelsene i 

Disse bestemmelsene utgår fordi vi ikke 
har hjemmel til å forby noen å søke på 
studieprogram/få ny studierett, dersom 
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forskriftens § 7.2.1 c) eller etter 
tilsvarende bestemmelser ved andre 
medisinstudier i Norge, kan ikke få nytt 
opptak til studieprogrammet. 

de tidligere har mistet studieretten. 

b3) Bachelorprogram i ernæring  

I de semestrene i bachelorprogrammet i 
ernæring som er felles med medisin- og 
odontologistudiet (fellessemestrene), 
gjelder følgende regler for 
ernæringsstudiet: 

Denne innledningen utgår. 

Det er ingen frist for å trekke seg fra 
eksamen i ernæringsstudiet. Manglende 
fremmøte til eksamen uten gyldig forfall 
regnes ikke som eksamensforsøk og 
utløser ikke rett til ny eller utsatt 
eksamen. 

 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.6 (8) 

En programstudent som ikke består 
eksamen i et fellessemester, kan ordinært 
ikke gå videre i studiet før eksamen er 
avlagt og bestått. En student som går opp 
til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette 
å følge undervisning til sensur er falt, evt. 
til klagesensur foreligger, men må da 
avbryte semesteret dersom endelig sensur 
er ”ikke bestått”. En ernæringsstudent kan 
ta eksamen, men ikke følge undervisning 
med medisinerkull som ikke ordinært har 
fellesundervisning med ernæringsstudiet. 
En programstudent kan ikke avlegge 
eksamen i et fellessemester før eksamen i 
foregående semestre er bestått. 

 

 

Hjemmelen er § 5.1 (2).  

Setning 1 til 3 plasseres i 
emnebeskrivelsen for hvert semester 
under Forkunnskapskrav. 

 

 

 

Setning 4 (kursiv) utgår da dette er 
gjentakelse av første setning. 

 

 

 

En programstudent som ikke har bestått 
eksamen tilhørende et bestemt semester i 
ernæringsstudiet etter tredje gang 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) a 



4 
 

semesteret undervises for 
ernæringsstudenter etter at studenten 
påbegynte semesteret, mister studieretten 
til studieprogrammet. 

En programstudent som blir mer enn fem 
semester forsinket totalt i løpet av felles-
semestrene, mister studieretten til dette 
studieprogrammet. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) a 

Dersom en programstudent har hatt 
permisjon i studiet innvilget av fakultetet, 
regnes permisjonstiden ikke som 
forsinkelse. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (3) 

En programstudent som har vært borte fra 
studiet i mer enn to år sammenhengende, 
kan pålegges av fakultetet å gjenta 
tidligere godkjent obligatorisk 
undervisning og/eller tidligere beståtte 
eksamener før studenten får gå videre i 
studiet. 

Hjemmelen er § 7.2 (7) 

Plasseres i emnebeskrivelsene. 

 

En programstudent som har mistet sin 
studierett i bachelorstudiet i ernæring i 
løpet av fellessemestrene etter disse 
bestemmelsene eller etter bestemmelsene 
i forskriftens § 7.2.1 c), kan ikke få opptak 
til profesjonsstudiet i medisin eller 
odontologi ved Universitetet i Oslo. 

Disse bestemmelsene utgår fordi vi ikke 
har hjemmel til å forby noen å søke på 
studieprogram/få ny studierett, dersom 
de tidligere har mistet studieretten. 
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 Orienteringsnotat  
 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
 
Arkivsaksnummer: 2012/13552 
Saksbehandler: Kristin Wium 
Møtedato:18. desember 

Overordnet læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse i henhold 

til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. 

I henhold til Bologna-deklarasjonen er alle utdanningsinstitusjoner forpliktet til å utarbeide 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverk som samsvarer med et felles europeisk rammeverk. Vårt 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning skal iverksettes innen utgangen av 

2012 og skal beskrive hvilke kvalifikasjoner studentene får etter å ha gjennomgått 

studieprogrammet. Dette er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det skal også utarbeides 

for hvert enkelt semester (emne). UiO sentralt har utarbeidet en veiledning i henhold til de 

overordnede føringene som sier at læringsutbytte skal formuleres i de tre kategoriene 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Ved fakultetet har semesterlederne fått i oppdrag å samordne utarbeidelsen av overordnet 

læringsmål og –utbytte for sine respektive semestre. Ved flere semestre er dette arbeidet i 

ferd med å bli fullført. 

Den overordnede programbeskrivelsen med læringsmål og læringsutbytte for hele 

profesjonsstudiet i medisin er nå ferdigstilt etter å ha vært på høringsrunder hos involverte 

parter, og forelegges her Fakultetstyret.  Innholdet er ikke endret så mye, det er de 

formmessige kravene som utgjør brorparten av endringene.  

 

 

Ingrid Os                   

Studiedekan     Bjørn Hol 

      Fakultetsdirektør  
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