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1. Innledning 
IMB rapporterer i henhold til føringer fra disposisjonsskrivet for 2013 innen områdene innovasjon, 
studiekvalitet, publiseringsstrategi, IHR og etterlevelse av eksterne forvaltningskrav. Instituttets årsplan har 
flere tiltak innen hvert av disse områdene. Instituttets overordnete prosjekt for gjennomgang av 
nåværende organisering og lederstruktur har som hovedmål å identifisere endringsbehov og tiltak som 
fremmer instituttets måloppnåelse på samtlige av punktene det her rapporteres på.  I henhold til 
fakultetets bestilling, kommenterer rapporten også spesielt på status for oppbygging av Senter for 
biostatistikk og status for tilsetting av utdanningsleder. 
 
2. Vurdering av status 
 
a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet 
 

 Tiltak som fremmer innovasjon.  
IMBs gjeldende interne strategiske plan har tilretteleggelse for innovasjon som et prioritert arbeidsområde. 
IMB bidrar til innovasjon ved å tilrettelegge for etablering av mindre oppstartsbedrifter innenfor instituttets 
arealer. Flere avtaler er inngått og mange har resultert i vedvarende virksomhet med derav følgende 
løpende avtalefornyelser. Bedriftene forutsettes å bygge på IMB-basert forskning og ha en forskningsfaglig 
relevans for IMB. Forskning ved IMB resulterer også i videreutvikling, optimalisering og ny bruk av 
eksisterende teknologier og prosesser, såkalt inkrementell innovasjon. IMB utarbeider nyhetssaker og 
annen webinformasjon om forskning der alle typer innovasjon synliggjøres.  
 

 Tiltak for å bedre studiekvaliteten. 
Utdanningsleder: Instituttet har forberedt en intern rekruttering av utdanningsleder, som sluttføres i 
oktober. Utdanningsleder vil ha en dedikert rolle for å fremme studiekvalitet og kontinuerlig utrede tiltak 
for å utvikle og forbedre denne. Utdanningsleder vil koordinere, følge opp og evaluere 
undervisningsressurser.  
Revisjon av profesjonsstudiet i medisin: Instituttets representanter deltar aktivt i revisjonen av studieplan i 
medisin med henblikk på trinnvis innfasing av ny plan («Oslo 2014») fra høsten 2014. 
Senter for biostatistikk: Opprettelsen av felles UiO-OUS Senter for biostatistikk og epidemiologi resulterer i 
en styrking av fagmiljøet i biostatistikk, blant annet med flere stillinger.  Dette gir økt 
undervisningskapasitet innen fagområdet, av betydning blant annet for fakultetets PhD-utdanning. Rapport 
fra sakkyndig komite vedrørende lederstilling/professorat ventes i oktober. Interaksjoner mellom 
fagmiljøene er påbegynt, foreløpig med uformell koordinering fra faglig leder i biostatistikk ved IMB, etter 
avtale med OUS. Øvrige stilling utlyses fortløpende etter, eller i forbindelse med, tilsetting av ny leder. 
E-læring: To prosjekter er tildelt e-læringsmidler i 2013, og vil henholdsvis bidra til integrasjon av basalfag 
og klinikk i undervisningen, samt videreutvikling av undervisningen i klinisk ernæring. Prosjektene er 
iverksatt. E-læringsprosjektene er gjennomgående positivt evaluert av studentene. For 
histologiundervisningen påbegynnes utprøving av virtuell web-basert mikroskopi.  
Infrastruktur for disseksjon: Instituttet har fått utført en evaluering av infrastrukturen for disseksjon, og 
Eiendomsavdelingen har utarbeidet en plan for ombygging og tilpasninger som vil ha direkte konsekvens 
for studiekvalitet. På grunn av de arbeidsmiljømessige forholdene må enkelte rom som brukes i denne 
virksomheten stenges eller bruken reduseres inntil bygningsmessige forbedringer er gjennomført. 
Instituttet etterlyser beskjed om hvorvidt vi må legge opp til varig reduksjon i aktiviteten, eller om UiO vil 
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foreta de nødvendige bygningsmessige endringer. Nedtrapping i aktiviteten vil kunne gå ut over 
undervisningsavtalene med Høyskolen i Oslo og Akershus (fysioterapi, mensendieck, ergoterapi) og vil også 
gi utfordringer for timeplanene for medisinstudiet.  
 

 Strategi for publisering og tiltak for gjennomføring av strategien. 
Årsrapportering: IMB har fra 2011 innført årlig rapportering for alle faste vitenskapelige ansatte, der det 
blant annet fokuseres på omfang av publisering og registrering i Cristin. Stimuleringsmidler tildeles etter 
produksjon av publikasjoner. Mange av IMBs forskere publiserer nå i Open Access-tidsskrifter, og det er 
økende grad av fokus på publisering i de høyeste rangerte tidsskriftene.  Instituttets lederstrukturprosjekt 
har til hensikt å styrke ledelse og koordinering innen hovedområdene for forskning (se nedenfor). 
 

 Tiltak for å innhente eksterne midler fra relevante kilder, særlig høyt prioritert er EU-inntekter. 
Prosjekt Lederstruktur: Instituttet har i 2013 etablert et omfattende prosjekt for evaluering av egen 
organisering. Lederstruktur og inndeling av fagenheter evalueres, med mål om å kunne  
implementere endringer som vil 1. styrke instituttets kapasitet og evne til strategisk arbeid, 2. 
optimalisere bruk av ressurser, samt 3. styrke instituttets konkurranseevne i kampen om eksterne midler og 
forskningskompetanse.  Etterfølgende omorganisering planlegges gjennomført i 2014. 
Ekstern bistand til utarbeidelse av søknader: Instituttet har gjennomført et effektivt prosjekt for 
gjennomgang og vurdering av søknader til FriPro NFR. Forskerne har evaluert tiltaket som svært nyttig og 
kompetansehevende.   
Forskningsadministrasjon: I forbindelse med ovennevnte tiltak vil instituttet gjennomgå  
den administrative kapasiteten, med sikte på å legge en plan for allokering av ressurser til  
forskningsadministrasjon og oppfølging av eksterne prosjekter, herunder EU-prosjekter. Lokale tiltak skal 
tilpasses tilgjengelige støttefunksjoner på fakultetsnivå og i SA.  
 

 Prosess for internt handlingsrom (IHR). 
IMB har siden oppstart av IHR aktivt bidratt og støttet opp om IHR-prosessen i prosjekter både på sentralt 
nivå og fakultetsnivå. Bidragene består, og har bestått i, å delta i piloter, samt gå inn i styrings- og 
arbeidsgrupper med personalressurser. Både instituttleder, administrasjonssjef, økonomileder og andre av 
instituttets medarbeidere har allokert betydelig arbeidstid til ulike IHR-prosjekter og -prosesser. I løpet av 
2. tertial har instituttet deltatt i pilot for økonomisk styring av eksternt finansierte prosjekter og 
konvertering av prosjektporteføljen til ny regnskapsføring. 183 prosjekter er konvertert, og nye 
regnskapsrapporter tas nå i bruk. Videre implementerer instituttet nye rutiner og maler som konsekvens av 
IHR-prosjektet for bilagslønn, og utvider også instituttets eget prosjekt for sentralisering av innkjøp.  

 
Særlige utfordringer i IHR-arbeidet er å sikre tilstrekkelige ressurser til oppfølging av utviklingsprosjekter 
parallelt med ivaretakelse av ordinær drift og andre institutt-initierte prosjekter. IMB etterlyser en større 
grad av helhetlig planlegging fra nivåene over oss med henblikk på gjennomføring av store og kompliserte 
prosesser som IHR, f.eks. i form av frikjøp av personell.   
 

 Tiltak som sikrer etterlevelse av eksterne forvaltningskrav. 
Instituttet har i 1. og 2. tertial prioritert interne ressurser til følgende hovedprosjekter som skal sikre 
etterlevelse av eksterne forvaltningskrav:  
- Prosjekt for etablering av interne rutiner og flyt av informasjon som sikrer at instituttet ivaretar sine 

forpliktelser i henhold til Helseforskningsloven og UiOs kvalitetssystem.  
- Prosjekt for interne melderutiner av aktiviteter og endring i aktivitet som omfattes av Forskrift om 

innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer. 
- Initiering og oppfølging av prosjektering for ombygging av undervisningsrom for disseksjon. 

Nødvendige tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og studenter er identifisert. 
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Instituttet har videre oppfølging som høyeste prioritet.  En særlig utfordring er at prosjektet ikke vil 
være mulig å realisere uten godkjenning fra nivåene over.  

 
 
b. Status for den økonomiske situasjonen 
 
Bevilgningsfinansiert virksomhet: IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et positivt regnskapsresultat 
på kr 4,8 mill per 2. tertial 2013. Resultatet er 2,6 mill lavere enn budsjett, hovedsakelig på grunn av høyere 
driftskostnader i perioden. KD-inntektene er 12,8 mill over budsjett, som utgjøres blant annet mottatt 
ubudsjetterte utstyrsmidler (kl I: 2,3 mill, kl II: 3,9 mill), MLS-inntekter (1,3 mill), forskerlinjemidler (0,6 mill) 
og ekstratildeling fra fakultetet (2,8 mill). Fortsatt ligger investeringer i anleggsmidler betydelig høyere enn 
budsjett, fordi utstyrskjøp er budsjettert senere på året enn de faktisk er gjennomført.  
Totalt sett er det et relativt lite avvik i personalkostnadene. Lønnsinnsparinger utlignes i stor grad av at 
mottatte offentlige refusjoner er 1,5 mill lavere enn budsjettert. Antatt nivå for offentlige refusjoner er 
nedjustert med 1,2 mill i prognosen for 2013, i hovedsak fordi lønningsseksjonen foretar korrigeringer av 
for høyt kalkulerte refusjonsbeløp i perioden 2010-2012. 
 
Andre driftskostnader er kr 5 mill høyere enn budsjettert. Avviket antas ikke å være varig, men forårsaket 
av periodiseringsfeil: De budsjetterte kostnadene er fordelt etter et typisk UiO-forløp, med en kraftig 
økning i 4. kvartal. Ved IMB ligger de regnskapsførte driftskostnadene på relativt jevnt nivå over året. 
Prognose per 31.12.2013 antas å bli et positivt regnskapsresultat på omlag 1 mill. Reelt resultat vil være 
betydelig lavere, da IMB ved årets slutt vil ha forpliktelser på ca 11 mill kr,  bundet opp til blant annet utstyr 
(5 mill), satsinger (3,6 mill) og startpakker (1,5 mill). 
  
Eksternt finansiert virksomhet 
IMBs eksternt finansierte portefølje viser per 2. tertial et regnskapsmessig overskudd på kr 48,9 mill. 
Resultatet er 3,9 mill lavere enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av raskere investeringstakt enn 
forventet. Generelt løper de eksisterende prosjektene omlag som budsjettert. Prognose for 
regnskapsresultatet per 31.12.2013 for den eksternt finansierte porteføljen antas å ikke avvike nevneverdig 
fra opprinnelig budsjett. 
 
c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
 
Dyreavdeling:  

Videre opptrapping av inntektsgivende aktivitet i den nye dyreavdelingen avhenger av stabil drift og 

vellykkede prosjekter for rederivering. Det foreligger noe usikkerhet knyttet til om driftsplanene for det 

høyavansert tekniske anlegget er tilstrekkelig robuste og forutseende i forhold til avvik. En annen 

usikkerhetsfaktor som kan påvirke den økonomiske situasjonen er forsinkelser eller feil i 

rederiveringsprosessen, som begrenser omfanget av prosjekter på avdelingen.  

 

Drift av tilbygg til Domus Medica: Instituttet har etterspurt en fullstendig driftsplan for tilbygget fra 

Eiendomsavdelingen. Inntil en slik foreligger vil det herske usikkerhet om forsvarligheten rundt driftingen. 

Hendelser har forekommet pga. manglende drifts- og tilsynsplan, og konsekvensene har vært tap av 

verdifullt materiale i et av våre laboratorier. Instituttet har overtatt driftsansvaret for et svært avansert AV-

anlegg i det nye auditoriet i Rotunden. Det hersker usikkerhet knyttet til hva ansvaret vil innebære av 

langsiktige drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 

Stenging av disseksjonssal: For å imøtekomme krav til forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og studenter, har 

instituttet varslet stenging av en studiesal ved Disseksjonssalen fra 01.01.14 i påvente av klarsignal for et 
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ombyggingsprosjekt som er ferdig prosjektert av Eiendomsavdelingen. En langvarig stenging av 

undervisningssalen vil ha konsekvenser for undervisningsavviklingen, og kan føre til at IMB ikke kan oppfylle 

sine forpliktelser overfor Høyskolen i Oslo og Akershus i henhold til avtale om tilgang til fasiliteter.  

 
 
Dato: 23.09.13. 
 
 

 

Jan G. Bjålie 
Instituttleder       Eva Helene Mjelde 

        Administrasjonssjef  


