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1. Innledning 

Fakultetet har stor aktivitet på alle nivåer, og det gjennomføres tiltak som er vedtatt i årsplanen. Særlig 

viktig er det at det er tatt tak for å utvikle utdanning og forskning, noe som mellom annet har resultert i 

at den overordende studieplanen for Oslo2014 er vedtatt, at medisinerutdanningen nå skal organiseres 

som en ordinær linjefunksjon, at det er rigget til en bedre forskerutdanning og at man har etablert en 

støtteenhet for ekstern forskningsfinansiering. Fakultetets og instituttenes ledelse og ansatte er 

involvert i en rekke utvalg og prosesser internt på UiO, på universitetssykehusene og mot Helse Sørøst, 

Forskningsrådet, Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.   

2. Vurdering  av status 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet 
 

Innovasjon 

Fakultetets innovasjon innenfor patenterbare kommersielle innovasjoner går i all hovedsak 

gjennom Inven2. Det rapporteres at ca 2/3 av patenterte innovasjoner i Inven2 er innenfor 

fagområdet biomedisin. Fakultetet mener at det også finnes et betydelig uutnyttet potensial 

innenfor ikke-patenterbare innovasjoner (organisering, systemforbedringer, etc.). Fakultetet vil 

gjennom HelseOmsorg21 arbeide for å få til en mer systematisk og profesjonell ledelse og 

organisering av denne type innovasjonsvirksomhet i tråd med det man har fått til innenfor 

kommersialiserbar innovasjon.  

 

Fakultetet har etablert et Forskerutdanningskurs (Intro II) på PhD nivå fra 2013 innen generiske 

ferdigheter som skrivetrening, formidling, presentasjonsteknikker av faglige foredrag og 

populærvitenskapelige fremstillinger, samt innovasjon. Når det gjelder innovasjonsbiten har vi 

forelesere som Prof. Magnus Gulbrandsen, ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur, forskere 

fra MedFak som har egne patenter og lisenser og forelesere fra Inven2. Denne delen av kurset får 

god tilbakemelding. Vi planlegger også å invitere våre postdoktorer til å delta på dette kurset.  

 

Ved Institutt for medisinske basalfag legges det til rette 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 

instituttbasert forskning og ha en forskningsfaglig relevans for instituttet. Forskning ved IMB 

resulterer også i videreutvikling, optimalisering og ny bruk av eksisterende teknologier og 

prosesser, såkalt inkrementell innovasjon.  
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Forskning 
Det er ansatt Forskerutdannings (FU) -koordinatorer ved Institutt for helse og samfunn og Institutt 

for klinisk medisin, samt en vikar for FU-koordinator ved Institutt for medisinske basalfag. FU-

koordinatorene vil være fakultetsledelsens kontaktpersoner på hvert institutt, både for PhD-

kandidater og forskerlinjestudenter. FU-koordinatorene sitter også som medlemmer av 

forskerutdanningsrådet (FU-rådet) ved fakultetet, som blir ledet av forskningsdekanen. Hensikten 

med opprettelsen av FU-koordinatorer ved instituttene er å styrke samarbeidet mellom 

fagmiljøene (PhD-kandidater/forskerlinje studenter og veiledere) og fakultetsledelsen samt å bidra 

til å utvikle den faglige og strategiske fokuseringen av forskerutdanningen i et tett samspill mellom 

fagmiljøene og fakultetsledelsen. De har med stor entusiasme startet arbeidet med å videreutvikle 

og styrke kvalitetene på fakultetets to obligatoriske PhD-utdanningspakker, kalt hhv Intro I 

(begynnerkurset) og intro II (generiske ferdigheter) etter ett år av PhD-studiet). 

 

Fakultetsledelsen sørger i samarbeid med forskningsledelsen for en tett oppfølging og rådgivning til 

fagmiljøer som har tenkt å søke Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og vi mener det er 

realistisk å tro at fakultetet blir vertskap for et SFF og partner for to SFI. 

 

For øvrig arbeider forskningsdekan med strategisk utviklingen av forskningen ved fakultetet og 

universitetet i tett samarbeid med forskningsledelsen ved universitetssykehusene, med 

forskningsledelsen i Helse Sørøst, i MLS-styret, etc. Forskningsdekanen er i ferd med å etablere en 

ressursgruppe rundt sitt arbeide bestående av eksellente forskere fra instituttene, OUS og 

representanter fra industrien.  Sammen med fakultetets SAB vil de arbeide for å revidere dagens 

Handlingsplan for forskning (2014-2016), der fokus vil være å ta bedre fagstrategiske valg basert på 

anbefalingene fra bl.a. Biofagevalueringen i 2011, Forskningsmeldingen (Langtidsplan for 

forskning), HelseOmsorg 2021 og EU’s nye rammeprogram Horisont 2020.  Dette arbeidet vil foregå 

i et tett samspill med instituttene, fakultetets forskningsadministrasjon og enhet for ekstern 

forskningsfinansiering.  

 

Studiekvalitet 

Fakultetsstyret har etter framlegg fra fakultetsledelsen bestemt at medisinerutdanningen ved 

fakultetet skal omorganiseres fra å være en matrisefunksjon ledet av studiedekan for 

medisinerutdanningen, til en ordinær linjefunksjon der ledelseslinjen følger den ordinære 

ledelseslinjen fra dekan til instituttleder. For å styrke utdanningsledelsen ved de tre instituttene er 

det vedtatt å opprette en stilling som utdanningsleder ved hvert institutt, hvor utdanningsleder skal 

sitte i stab til instituttleder med hovedansvar for at utdanningsfunksjonene utvikles og ivaretas på 

en best mulig måte. 

 

Fakultetet arbeider med studiekvalitet på mange områder, og arbeidet med revisjon av 

studieplanen i medisin er det mest omfattende. Fakultetsstyret vedtok den overordnede 

studieplanen i september, samt innføring av graderte karakterer på studieprogrammet med 

mulighet for bestått/ikke bestått i enkelte emner. Graderte karakterer innføres senest i 2017. 

Fakultetet arbeider videre med kvalitetssikring av alle eksamener. 
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I mai sendte fakultetet en søknad til NOKUT i forbindelse med utlysning av Senter for fremragende 

utdanning. Fakultetets samarbeidspartnere i søknaden er Høgskolen i Oslo og Akershus og 

Høgskolen på Gjøvik. Det ble innsendt 24 søknader og 8 gikk videre til finalen, deriblant fakultetet. 

Resultatet offentliggjøres 8.november.  

 

Fakultetet har i nært samarbeid med de tre andre medisinske fakultetene i Norge blitt engasjert av 

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet i arbeidet med planleggingen av en ny 

spesialistutdanning, og det ser ut til at de medisinske fakultetene vil få hovedansvar for å ta seg av 

den teoretiske utdanningen i spesialistutdanningen, noe som vil bety en betydelig økning i 

fakultetenes oppgaver, med behov for ansettelse av et stort antall lærere (professorer og 

førsteamanuenser), samt administrativt ansatte. 

 

Fakultetet satser offensivt på bruk av teknologi både for å fremme og evaluere studentenes 

læringsutbytte. Fakultetet har tatt initiativ til et samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene 

for å lage en felles inngangsport til relevante og kvalitetssikrede e-læringsressurser innenfor alle 

helsefaglige utdanninger. Dette gir en rask økning i mengden av tilgjengelige læringsressurser og er 

et godt eksempel på nasjonalt samarbeid og arbeidsdeling. Inngangsporten finnes på 

http://www.med-utv.uio.no/elaringsportalen/. 

 

Fakultetet satser også sterkt på digitale eksamensformer. Medisinstudiet er i en særstilling og 

tester 800 studenter gjennom digitale eksamener. Ernæringsstudentene står for tur. I økende grad 

vil digitalisert eksamener bli utviklet og anvendt innenfor flere semester. Det er tester som 

krevende og kostbare å utvikle, men er valide med god reliabilitet og fakultetet vil i fortsettelsen 

investere betydelige ressurser i dette arbeidet. 

 

Strategi for publisering 

Fakultetet samarbeider med instituttlederne om målrettet arbeid for å følge opp Medfak sin 

publiseringsstrategi for å øke volum og heve kvaliteten på publiseringen. Det er bl.a. arbeidet godt 

med gode rutiner for adressering og kontroll av rapporterte publikasjoner skal utarbeides, siden en 

stor del av Medfaks tilsatte innehar kombinerte stillinger ved både UiO Og OUS. I PhD utdanningens 

nyetablerte obligatoriske kurs (Intro II), er det lagt vekt på ferdighetstreninger og økt forståelse for 

artikkelskriving og kvalitet.  

 

Internasjonalisering 
Fakultetet arbeider nå systematisk for å rigge til samarbeidet med våre institusjonelle partnere.  I 

første omgang implementeres samarbeidet mot akademiske medisinske institusjoner i St. 

Petersburg og Jimma University i Etiopia.  

 

Tidlig i september ledet dekan,  og forskningsdekan en delegasjon til St. Petersburg, der man med 

utgangspunkt i Det norske universitetssenteret i St. Petersburg (DNUSP) hadde møter med 

representanter for ledelsen og fagmiljøer ved de medisinske universiteter og institutter ved bl.a. 

Mechnikov universitet, Pavlov universitet og Almazov-instituttet. Det blir nå opprettet tett 

samarbeid mellom forskningsgrupper ved Medfak og de tre nevnte akademiske institusjonene 

innen stamcelleforskning/stamcelletransplantasjoner, hematologi, kardiologi, thoraxkirurgi og 

http://www.med-utv.uio.no/elaringsportalen/
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palliativ/geriatrisk behandling og omsorg . Medfak har opprettet et strategisk team som arbeider 

tett med fakultetsledelsen om satsingen i Russland bestående av fagpersoner som allerede har 

gode samarbeidsrelasjoner til sterke forskningsmiljøer i St. Petersburg. Medfak har ansatt en 

russisk administrativ koordinator i halv stilling ved DNUSP som skal ivareta de  administrative 

oppgaver mot de akademiske institusjonene i St. Petersburg. Likeledes arbeider man for å ansette 

en russisk professor II ved Medfak, UiO og  en norsk professor II i St. Petersburg, som skal sørge for 

den faglige samhandlingen mellom vårt fakultet og fagmiljøene i St. Petersburg. Det blir i løpet av 

høsten tildelt reisestipender og midler for å arrangere nettverksmøter, både i St. Petersburg og ved 

UiO for 2014. 

 

Innhenting av eksterne midler 

Det viktigste tiltaket fakultetet har iverksatt for å øke innhentingen av eksterne midler er etablering 

av Seksjon for ekstern forskningsfinansiering. Seksjonen er nå etablert, alle stillingene, foruten 

seksjonslederen, er på plass. Seksjonslederstillingen er under utlysning, og forhåpentligvis besatt i 

løpet av året. Seksjonen vil bestå av fire rådgivere/seniorrådgivere, samt leder. 

 

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. Det er søkt om 150 nye postdoktor 

årsverk med 2-3 års innkommende eller utgående postdoktorer, 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. Prosjektet vil kunne gi inntekter totalt på 

6,78 millioner EURO (ca 51 millioner NOK). Man arbeider nå i siste fase med forhandlinger med EU 

om prosjektet og det er bare noen få detaljer som står igjen før man kan starte opp i begynnelsen 

på 2014.  

 

Ved instituttene arbeides det for å frigjøre administrative ressurser som kan benyttes til 

forskningsadministrasjon og oppfølging av eksterne prosjekter. 

 

Organisasjonsutvikling 
Fakultetsledelsen har satt ned en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som skal arbeide med en 

tydeligere organisering av Institutt for medisinske basalfag. Fakultetet mener at en tydeligere 

organisering med klare ledelseslinjer vil bidra til så styrke instituttets forskning og undervisning. 

 

Intern handlingsrom 

Fakultetet har flere prosjekter som kan komme innunder betegnelsen Internt handlingsrom. 

Fakultetet har en fakultær IHR-gruppe, sammensatt av representanter fra fakultet og institutter, 

som arbeider med å identifisere administrative rutiner som kan forenkles eller fjernes, slik at det 

kan frigjøres ressurser til primærvirksomheten. Gruppen arbeider slik at innspill til forenklinger og 

forbedringer sendes gruppen fra hele fakultetet som vurderer og prioriterer hvilke saker som kan 

gjennomføres på kort og lengre sikt. 

 

Fakultetsadministrasjonen, samt de regionaletiske komiteer, har også et utviklingsprosjekt med mål 

å skape en mer robust og fleksibel administrasjon.  
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Fakultetet har deltatt i flere sentrale IHR-grupper, samt i videreføringen av prosjektet gjennom 

plangruppen for eksternt finansiert virksomhet med målsetting om å finne frem til løsninger som 

gjør arbeidsdagen enklere for den enkelte prosjektleder og for forskere og annet personell som 

deltar i eksternfinansierte prosjekter.  

 
Tilbakemeldinger fra institutter er at 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. Det etterlyses en større grad av helhetlig planlegging fra nivåene over 

med henblikk på gjennomføring av store og kompliserte prosesser som IHR, f.eks. i form av frikjøp 

av personell. 

 

Etterlevelse av eksterne forvaltningskrav 

Fakultetet har brukt mye ressurser hittil i år i arbeidet med å konvertere alle eksternt finansierte 

prosjekter, slik at vi nå tilfredsstiller kravene til totalregnskapsføring.  

Ved Institutt for medisinske basalfag har et prosjekt for interne melderutiner av aktiviteter og 

endring i aktivitet som omfattes av Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte 

mikroorganismer prioritet. Videre arbeides det med 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. 

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Basis 

Regnskapsresultatet per 31. august for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser et overskudd 

på 35,6 millioner kroner. Resultatet er 12,1 millioner lavere enn budsjettert. Hovedårsakene er 

høyere investeringer enn budsjettert og inndragning av inntekter i forbindelse med omlegging av 

beregning av internhusleie. Resultatet er 20,4 millioner lavere enn ved inngangen til året. 

  

Inntektene totalt er 9,7 millioner lavere enn budsjettert. Inntektene fra bevilgninger er ca 11,3 

millioner høyere enn budsjettert. UiO har redusert fakultetets bevilgninger med 11,8 millioner på 

grunn av lavere internhusleie. Dette kompenseres med lavere kostnader gjennom året. 

Investeringer i anleggsmidler er 24 millioner høyere. Eiendomsavdelingen har satt av 14 millioner til 

investeringer på AHUS i år. Fakultetet står for disse innkjøpene og får pengene refundert. Disse er 

ikke budsjettert. 

 

Personalkostnader og andre driftskostnader er som budsjettert. 

 

Nettobidrag fra prosjekter utgjør 30,1 millioner kroner hittil i år. Dette er lavere enn samme 

periode i fjor og lavere enn budsjettert.  

 

Prognosen for årsslutt er 31 millioner i overskudd. Prognosen er 4 millioner lavere enn 

årsbudsjettet.  
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Eksternt finansiert virksomhet: 

Fakultetet har pr 31. august 636 aktive eksternt finansierte prosjekter. 37 av disse er finansiert av 

EU og 141 fra NFR. Totalt overskudd pr 31. august er 208 millioner. Dette er 38 millioner lavere enn 

budsjettert. 

Inntekter er 62 millioner lavere enn budsjettert hittil i år. Det er ikke utfakturert 25,6 millioner for 

professorater. Fakultetet har ikke fått inn penger for et par store prosjekter hittil (Norbrain, Centre 

for immune regulation, Auto-CD.) I tillegg er det budsjettert på såkalte dummyprosjekter. Dette er 

forventede nye prosjekter i løpet av året. Vi har vært for optimistiske med disse prosjektene hittil i 

år. Dette gir utslag på både inntekter og kostnader. 

 

Driftskostnadene er til sammen 20 millioner lavere enn budsjettert. 

 

Ingen institutter melder om problemprosjekter. 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Som det vil framgå av denne rapporteringen har fakultetsledelsen satt i gang et stort antall nye 

aktiviteter og tiltak innen flere av fakultetets virkefelt, og fakultetet blir i større grad enn andre 

fakulteter engasjert i aktiviteter utenfor universitets ordinære aktiviteter, nemlig mot 

universitetssykehusene og mot helsemyndigheten (HOD og Helsedirektoratet). Dette bidrar til å 

skape et vitalt fakultet, men det er en viss risiko for at man til tider overstrekker ledelsesressurser 

og administrative ressurser. 

Opprettelsen av Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) er en djerv satsing med tanke på at 

fakultetets fagmiljøer kan hente inn betydelig større eksterne ressurser, noe som man ser har 

skjedd etter opprettelsen ved en lignende enhet ved Universitetet i Aarhus og 

Universitetssykehuset i Aarhus, men man har ingen garanti at det samme lar seg gjøre ved Medfak. 

Satsingen på å innhente bevilgning fra EUs Marie Curie satsing COFUND og Norhed-midler til 

fakultetets satsing mot Jimma University gir fakultetet god grunn til å tro at denne satsingen vil 

lykkes. 
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