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Fakultetsnotat – Diskusjonsnotat 

 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyret 
Fra: Dekanus 
 

MULIGE SATSINGER FRA 2014 

Etablering av Senter for Global Helse 

Fakultetet mottok i 2012 en henvendelse fra Institutt for helse og samfunn om støtte til å etablere et 
Senter for global helse.  
 
Et Senter for global helse støtter opp under UiOs og fakultetets strategiske planer om 
internasjonalisering og er tenkt etablert ved Institutt for helse og samfunn som et virtuelt senter for 
å styrke og koordinere hele fakultetets  globale helseforskning. Etableringen av et Senter for global 
helse vil kunne styrke fagmiljøer ved universitetet slik at de blir i posisjon til å  tiltrekke seg ekstern 
finansiering av forskningsprosjekter innen global helse.  

Ved en etablering av et Senter for global helse er det naturlig å basere seg på erfaringene med det 
tematiske område Globinf ved Det medisinske fakultet som eksisterte  i perioden 2002 – 2009. 
Globinf fungerte som et virtuelt nettverk med andre institusjonelle partnere og forskere innen 
globale infeksjonssykdommer, der bruken av mindre såkornmidler, seminar- og reisestøtte bidro til å 
legge til rette for utarbeiding av suksessfulle søknader om ekstern forskningsfinansiering.  

Senteret vil ha som mål å: 
 

- styrke og koordinere global helseforskning ved Med Fak 
- styrke forskermiljøer ved Med Fak sin konkurranseevne inn mot internasjonale og nasjonale 

forskningsprogrammer 
- styrke det tverrfaglige samarbeidet internt på UiO og med andre sentrale aktører i Oslo-

regionen som arbeider med global helse 
- oppfylle fakultetets strategiske forpliktelser til å nå målsetninger om økt internasjonalisering 

innen forskning og utdanning  
-  

 

Senteret vil videre ha som mål å bidra til å styrke samarbeidet med akademiske institusjoner i sør, 
nasjonale og internasjonale organisasjoner i tillegg til å bidra som en ressursbase for Institutt for 
helse og samfunn sine studie- og forskerutdanningsprogram.  

Et senter for global helse vil i første omgang ha som formål å kartlegge pågående forskning samt også 
hvilken  interesse global helseforskning har ved ved fakultetet og UiO. Aktivitetene videre vil også 
være knyttet til koordinering av forskningsmøter, støttefunksjoner i søknadsprosesser og utvikling av 
studietilbud. Senteret vil  videre arbeide for å legge til rette for et tettere samarbeid mellom 
studieprogrammer, samt nasjonale og internasjonale aktører. Til sist vil senteret kunne være en base 
for påvirkningsarbeid rettet mot politikere, NFR, SIU og internasjonale aktører. 

Senteret er i utgangspunktet tenkt organisert med en vitenskaplig leder og en administrativ ansatt. I 
tillegg ønsker vi etablering av en styringsgruppe samt en nasjonalt og internasjonalt sammensatt 
ressursgruppe. 
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Senteret vil bestå av ett vitenskapelig årsverk og ett administrativt årsverk, samt driftsmidler. 
 
Ressursbehov 2014 2015 

Professorat 385 000 1 150 000 

Administrativ 860 000 860 000 

Drift 125 000 250 000 

Totalt 1 370 000 2 260 000 

 
Varige tildelinger til Senter for global helse vil være 2,26 mill kroner årlig fra 2015. 
 

Tidlig innfasing av Centre for Immune Regulation (SFF) 

På møtet 20.desember 2011 behandlet fakultetsstyret saken om innfasing av sentre for fremragende 
forskning og fattet følgende vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til strategi for innfasing av SFFer foreslått i fakultetsnotat av 1.12.11, med 
følgende presisering: Innfasing skal skje i samråd med andre institusjoner som er partnere i SFF’et, og 
man skal ha et totalbudsjett over et innfaset SERTA når dette legges frem for fakultetsstyret. 
 
Innfasing av et senter for fremragende forskning, kalt SERTA, gjelder kun de sentrene som har fått 
senterbevilgning fra NFR på to perioder etter evaluering i første periode. 
 
Det finansielle i vedtaket for innfasing av et senter for fremragende forskning innebærer: 
 

• Videreføring av bevilgning fra UiO på 2 mill kroner (varig) 
• Fast vitenskapelig stilling (1 mill) fra fakultetet (varig) 
• Fast vitenskapelig stilling fra instituttet (varig) 

 
Fakultetets første Senter for fremragende forskning, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap 
(CMBN), ble etablert i 2003 og hadde sitt siste år med bevilgning fra NFR i 2012, og ble tildelt 1 mill 
kroner i fakultetet fordeling i 2013. 
 
I 2007 ble Centre for Immune Regulation etablert. Senteret ble ved midtveisevalueringen vurdert til å 
være ”exceptionally good! av den internasjonale evalueringskomiteen og ble videreført med ny 
periode fra 2012. Dette sentret får sin siste NFR-bevilgning i 2016. Ut i fra planen for innfasing av 
SFF’ene skal senteret få innfasingsmidler fra 2017. 
 
Prodekan for forskning ber om  at Centre for Immune Regulation får innfasingsmidlene fremskyndet 
fra og med 2014. Bakgrunnen for det er at senteret har ”mistet” en halv forskningsgruppe (Bogen), 
da denne forskningsgruppen ble tildelt et Jebsen-senter i 2013 og måtte følgelig redusere sitt 
vitenskapelige bidrag til CIR med 50%.  Det fakultetets  ansvar at CIR imøtekommer sine mål og 
delmål frem til 2017. En tidligere innfasing er derfor påkrevet for at CIR skal kommet styrket ut av 
situasjonen der en av hovedpartnerne fikk et Jebsen Senter fra 2013.  
 
Kostnad 1 mill pr år fra 2014-2016, totalt 3 mill kroner. 
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EUs 7. RAMMEPROGRAM, MARIE CURIE, COFUND 
Fra Fakultetet, ved prodekan for forskning, ble det sendt en søknad til Marie Curie-programmet i EU 
våren 2013, som er et trans-nasjonalt postdoktor program. Her er det søkt om 150 nye postdoktor 
årsverk med 2 til 3 års innkommende postdoktorer eller utgående samt reintegrering av 
hjemvendende postdoktorer for en periode på inntil 3 år.  Prosjektsøknaden ble meget sterkt 
evaluert, og fakultetet er invitert til forhandlinger i EU medio juli.  Dersom EU innvilger dette 
prosjektet vil det ha stor merverdi for fakultetets forskningsgrupper, forskerutdanning og karriere 
muligheter for yngre forskere. Vi  kan bygge på en allerede solid forskerutdanning for våre phd’der 
våre postdoktorer vil være en del av forskerutdanningen på toppen med en karriere bygging innen 
innovasjon, næringslivsbygging og samfunnet for øvrig. Postdoktorene vil også kurses innen 
generiske ferdigheter, populævitenskaplig fremstilling/mediatrening, skrive-og/søknadstrening og 
lederutdanning. Dette tilbudet vil også komme alle andre postdoktorer ved fakultetet til gode ut over 
COFUND. Med denne COFUND søknaden følger fakultetet opp UiO  sin strategi 2020, 
Forskningsmeldingen nr.18 og Forskningsrådets siste Biofag evaluering 2011. Resultatet blir en 
styrket internasjonalisering og karriereutvikling samt et øket karrierertilbud til våre yngre forskere.  

Dette programmet skal fremme internasjonalt samarbeid ved at  postdoktorer skal forske/ ta graden 
sin i et annet land en sitt hjemland. 
 
Scientia Fellows vil kunne gi totalt inntekter på 6,78 millioner EURO  ( ca 51 millioner NOK).  Dette er 
anslått til å være 40 % av de totale kostnadene. For disse pengene skal vi gi 150 årsverk postdoktorer 
og administrere programmet. Postdoktorene har krav på lønn, ”travel” og ”mobility” stipend og 
driftsmidler. Fakultetet trenger en prosjektleder, prosjektet skal evalueres årlig og vurdering av 
søkere i tre søknadsrunder. 
 
Hvis vi bruker universitetets totalbudsjetteringsmal og legger inn de stillinger vi anslår vil ligge ved 
fakultetet vil Scientia Fellows kreve en egenandel på i størrelsesorden 63,5 millioner kroner totalt. 
Fordelt over prosjektets levetid gir det 12,7 millioner i året. 
 
Det er anslått at prosjektet vil gi totalt 16 millioner i økte RBO-midler (resultatbasert omfordeling). I 
tillegg vil prosjektet, sammen med fakultetets satsing gi ringvirkninger av flere publikasjonspoeng, 
flere eksternt finansierte prosjekter.  
 
Forutsetninger: 

• 150 årsverk postdoktorer over en periode på 5 år 
• EU dekker 40 %, 60 % fra prosjektet selv 
• Anslagsvis håper vi at våre faste vitenskaplige rekrutterer ca. 50 % av postdoktor massen , 

tilsvarer 75 årsverk over 5 år= 15 årsverk hvert år 
• Grovt anslått antar vi NFR sats for rekrutteringsstillinger= 900 000, 60 %= 540 00 pr årsverk 
• 540 000x 15= 8 100 000 

 
Det er altså behov for 8,1 mill kroner årlig i 5 år i egenfinansiering. I denne beregningen har 
fakultetet dekket store deler av de indirekte kostnadene og gitt avkall på overhead. 
 
Det er vanskelig å benytte ”våre egne” 19 postdoktorer som bidrag til EU-programmet, da 
universitetets rekrutteringsstillinger må regnskapsføres på basis for at vi skal nå fakultetets måltall. 
 
Det er vanskelig å se alternative måter å finansiere egenandelen, bortsett fra å sette av midler i 
fordelingen, eller forvente at fagmiljøet som postdoktoren knyttes til finansierer denne. Det 
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anbefales av fakultetsledelsen at UiO sine COFUND postdoktorer finansieres ved  et spleiselag 
mellom EU/fagmijø og fakultet. Dersom man ser for seg for eksempel en fordelingsmodell på 
40/30/30 vil  fakultetet måtte sette av ca 4 mill kroner hvert år i fem år. 
 
Administrative stillinger – faste og midlertidige 
 
Styrking av Seksjon for forskningsadministrasjon (fast) 
Fakultetet er nå i ferd med å sluttføre bemanningen på Seksjon for ekstern forskningsfinansiering, og 
i den forbindelse har det skjedd omrokkeringer i bemanningen på Seksjon for 
forskningsadministrasjon. 
 
Fra Seksjon for forskningsadministrasjon flyttes to årsverk til Seksjon for ekstern 
forskningsfinansiering, samtidig som to stillinger som rådgiver og seniorrådgiver er under tilsetting. 
Leder for seksjonen vil tilsettes på et senere tidspunkt. Dette innbærer at bemanningen økes med ett 
årsverk sammenlignet med planene som ble fremlagt i 2011. 
 
Det er imidlertid behov for å erstatte ett av årsverkene som flyttes fra Seksjon for 
forskningsadministrasjon til Seksjon for ekstern forskningsfinansiering, da ikke alle oppgavene flyttes 
med. Dette gjelder oppgaver som adminstrative styringsverktøy som bl.a. CRISTIN,  adminstrere 
infrastrukturutlysninger, oppfølging av samarbeid med universitetssykehusene (OUS og Ahus), 
institusjonelle samarbeidspartnere  nasjonalt og internasjonalt samt generelle løpende 
forskningsadminstrative  oppgaver som det ikke vil være naturlig å legge til den nye seksjonen. 
 
Styrking av studieadministrasjonen ved studieprogrammet i ernæring (fast) 
Profesjonsstudiet i klinisk ernæring er en femårig mastergradsutdanning ved Institutt for 
basalmedisin (IMB) med teoretiske og kliniske emner. Studiet har fellesundervisning i medisinske 
basalfag med medisinstudiet i omkring 3 ½  semestre, mens de resterende 6 ½ semestre 
representerer spesialisert undervisning i klinisk ernæring og andre relevante emner. En betydelig del 
av undervisningen i klinisk ernæring er knyttet til sykehusene, noe som ofte krever omfattende 
studieadministrasjon og oppfølging.   

Administrasjonen av ernæringsstudiet har i flere år vært underbemannet og mye av det 
administrative arbeidet (f.eks. utarbeidelse av emne- og semesterbøker, timeplaner, rombooking, 
administrasjon av eksamen, studiekvalitetssikring, kontrakter med kliniske veiledere etc) har blitt 
utført av faste vitenskapelige ansatte. I statsbudsjettet for 2011 besluttet Kunnskapsdepartementet 
at opptak til studiet skulle utvides fra 20 til 35 studenter per år. Underbemanningen i 
studieadministrasjonen er derfor blitt enda mer uttalt.  

Studiet har i flere år hatt lekkasje av studenter til medisin. En ny studieplan er nå rigget slik at 
mulighetene for dette er betydelig redusert, samtidig med at  det kliniske ernæringsfokuset er 
styrket i samtlige ti semestre. Denne omleggingen av studieplanen krever også studieadministrative 
ressurser. 

Studiet har pr i dag en studiekonsulent som er lokalisert på IMB. Til sammenligning har fakultetets 2-
årige masterprogram en studiekonsulent som sitter ”nede” i organisasjonen der undervisningen 
gjennomføres.  Selv om fellesundervisningen med medisin i omkring 3 ½ semester i stor del trekker 
veksler på noen av de 7 studiekonsulenter og 3 eksamenskonsulentene som er knyttet til 
medisinstudiet, er ernæringsstudiet underbemannet samtidig med at de vitenskapelige ansatte 
knyttet til ernæringsstudiet i dag belastet med et betydelig omfang av studieadministrativt arbeid. 
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Det er følgelig et stort behov for å styrke de administrative ressurser knyttet til dette studiet og det 
er følgelig foreslått å øke bemanningen med en varig stilling som studiekonsulent som knyttes 
direkte til studiet og plasseres lokalt på IMB. 

Midlertidig styrking av studieadministrasjon i forbindelse med revisjon av studieplanen i medisin 
Revisjonsarbeidet med medisinstudiet har nå kommet inn i en ny fase. Det skal etableres 8-10 
modulgrupper som skal arbeide modulvis med det konkrete og detaljerte innholdet i studieplanen. I 
denne forbindelse må det også: 
• Utarbeides overgangsordninger og planer for implementering 
• Ny studieplan må kvalitetssikres i henhold til regelverk  
• Etablere et system for kontinuerlig overvåkning og derved også kvalitetssikring av studiet 
• Forbedring av de gjennomgående evalueringsformene for studiet 
• Nye eksamensformer må fastsettes 
• Felles rutiner for eksamensavvikling på tvers av modulene skal etableres 
• Administrative systemer, f.eks FS, skal oppdateres  
• Detaljert planlegging, f. eks tilgang til lokaler, lærerressurssfordeling, undervisningssteder etc. 
 
Oppgavene kommer i tillegg til ordinært studieadministrativt arbeid, og det kan ikke forventes at 
dette arbeidet kan pålegges Studieseksjonen eller studiekonsulentene i instituttene innenfor de 
stillingshjemlene som nå finnes.  
 
Det er et sannsynlig behov for å styrke studieadministrasjonen med tre årseverk fra nå og frem til ny 
studieplan er ferdig implementert. 
 
 


