
Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 fra Institutt for medisinske basalfag – 
tilbakemelding fra fakultetsledelsen 

 
1. Innledning  
Fakultetsledelsen er meget tilfreds med at IMB nå gjennomfører et overordnet prosjekt for 
gjennomgang av den nåværende organisering og lederstruktur, noe som anført fremme instituttets 
måloppnåelse. 
 
2.  Vurdering av status  

 
a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet ihht UiOs årsplan 

 
• Tiltak som fremmer innovasjon 

IMBs arbeide med å fremme innovasjon synes å være i  god gjenge med flere gode tiltak. Foruten det 
gode arbeidet med tilrettelegging av mindre oppstartbedrifter, er vi særlig glade for satsingen på  
inkrementell innovasjon basert på forskning på instituttet.  Dette er et arbeid som etter vår erfaring 
er altfor lite påaktet mange steder, og derfor ofte skjer litt tilfeldig. Vi håper derfor at IMB etter hvert 
kan dele sin erfaring fra dette arbeidet med andre fagmiljøer. 
 

• Tiltak for  å bedre studiekvaliteten 
Fakultetsledelsen er veldkig glad for at rekruttering av utdanningsleder sluttføres og er godt fornøyd 
med at instituttets representanter for planlegging av Oslo2014 bidrar så godt i implementering av 
modul 1, som nå ser ut til å bli rigget på en slik måte at det vil gi en mye bedre start på 
medisinstudiet. Så vil vi framheve IMBs meget gode innsats med opprettelsen av det nye Senter for 
biostatistikk, som vi mener vil bli et kraftsenter som vil  styrke betydelige deler av fakultetets 
undervisnings- og forskningsvirksomhet som er avhengig av denne ekspertisen. Lykkes ledelsen på 
det nye senteret med å lage gode nettverk mot miljøer som er avhengig av avansert biostatistisk 
ekspertise, legger man grunnlaget for en ytterligere oppbygging av senteret. 
 
Fakultetetsledelsen er i likhet med institutteledelsen bekymret for at Eiendomsavdelingens plan for 
ombygging av infrastrukturen for disseksjon ikke er fulgt opp, slik at man nå vil måtte stenge en 
disseksjonssal. Fakultetsledelsen vil ta opp dette med UiO-ledelsen i dialogmøtet i slutten av oktober. 
 

• Strategi for publisering 
IMBs arbeid for å øke publisering er forbilledlig. 
 

• Tiltak for å innhente eksterne midler 
Fakultetsledelsen har store forventninger til IBMs evalueringen av egen organisering, der 
lederstruktur og inndeling av fagenheter vurderes.  Vi er ganske sikre på at det vil føre til en mer 
robust organisasjon, der flere vil ta del i ledelsesfunksjonene, slik at instituttleders lederspenn blir 
mye mindre og mer i samsvar med det som er vanlig ved andre organisatoriske enheter ved UiO. 
 
Vi støtter også arbeidet med å forbedre kvalitet og kompetanseheving ved utarbeidelse av søknader  
og å gjennomgå og eventuell allokere mer tresdsurser til forskningsadministrasjonen ved instituttet. 
 
 
 



• Prosess for internt handlingsrom  (IHR) 
Fakultetsledelsen ser med tilfredshet på arbeidet som gjøres i IHR-prosessen, og vi vil særlig 
fremheve det meget gode arbeidet det kompetente økonomimiljøet på IMB har gjort i piloten for 
bedre økonomisk styring av ekstern finansierte prosjekter og konvertering av prosjekter til ny 
regnskapsføring. Vi tar til etteretning behovet som reises for en større helhetlig planlegging av 
nivåene over instituttene for en helhetlig planlegging og gjennomføring av kompliserte prosesser. 
Skal fakultetet lykkes i slike prosesser, så er vi nødt til å ta høyde for dette i budsjett-allokering, slik at 
personell som benyttes til slikt utviklingsarbeid i perioder med stor belastning kan frikjøpes helt eller 
delvis fra de ordinære oppgaver. Derfor vil dekan i det kommende budsjett ta initiativ til at det 
avsettes en bestemt budsjettpost til bruk for slike omstillinger.  
 

• Tiltak som sikrer etterlevelse av eksterne forvaltningskrav 
IMB er nok et institutt som i mye større grad en mange andre institutter må sørge for en etterlevelse 
av mange forvaltningskrav, og vi vil berømme instituttledelsen nå systematisk over flere år skritt for 
skritt har tatt tak i forhold som gjør at man nå i langt bedre grad enn før kan etterleve disse 
forvaltningskravene.  
 

b. Status for den økonomiske situasjonen 
Tas til etterretning. 
 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
Vi skjønner at oppstart og drift av et betydelig større areal inklusiv ny dyrestall er krevende, og er 
glade for at instituttledelsen har gjennomført dette på en god måte i tillegg til alle de andre krevende 
oppgaver den har. 
Når det gjelder stenging av disseksjonssal og konsekvensen av dette, vil det bli som omtalt over 
under 2a bli tatt opp i dialogmøtet med UiO-ledelsen. 
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