
 

Torsdag 08.05.2014 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn 

Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

 

Til stede: 

Belinda Eikås Skjøstad (FF), Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinsen (Parat), Svend 

Davanger (Akademikerne), Espen Lyng Andersen, Jan Bjålie, Liv Bjøntegaard Finess, Rune 

Thele, Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Mette Langballe, Astrid Holø (referent) 

 

 

INFORMASJONSSAK:  

Sak 1 Saker til fakultetsstyrets møte 20. mai 2014 

 

Styresak 16a/14 – Rekrutteringsform for instituttledere ved Det medisinske 

fakultet 

 

Hol redegjorde for saken.  

 

Parat ga uttrykk for at Parat UiO er for tilsatt ledelse av de samme grunnene 

som står i fakultetsnotatet. Hun presenterte informasjon for hele UiO som tilsier 

at det i 2012 var 39 tilsatte ledere (hvorav bare 3 med råd) og 24 valgte 

instituttledere (hvorav bare 4 med råd). De fleste institutter med tilsatt leder har 

dermed et instituttstyre, og Helsams instituttråd har vedtatt å be om å få utredet 

spørsmålet om styre eller råd. Det ble her redegjort fra administrasjonen for at 

hovedregel jfr. Normalregler for institutter er at allmennfakultetene som 

hovedregel skal ha styre på instituttnivå, mens profesjonsfakultetene som 

hovedregel har råd. Ledelsen svarte videre at fakultetsstyre har anledning til å 

sende et eget innspill til universitetsstyre som går på tvers av Helsams eget 

ønske om rekrutteringsform. Parat ga uttrykk for at forslag fra instituttråd ved 

Helsam, der man ber om valg av instituttleder, var til dels situasjonsbetinget. 

Parat spurte om ikke fakultetets ønskede endring i rekrutteringsform først burde 

tre i kraft fra neste lederperiode, men fikk til svar at det gjelder i denne 

perioden, og at det vil være tilstrekkelig med tid frem til 31.12.2014 for å 

rekruttere i en slik administrativ stilling. 

 

Akademikerne er for valgt ledelse, med mindre spesielle grunner tilsier noe 

annet.  

 

Hol poengterte at diskusjonen omkring styre eller råd på enhetsnivå er noe 

fakultetsledelsen vil komme tilbake til i egen sak. 

 

Styresak 17/14 – Forslag til ny ledelses- og organisasjonsstruktur ved 

Institutt for medisinske basalfag 

 

Instituttleder Jan Bjålie redegjorde for prosessen og for forslag som fremmes 

for styret. 

 

Akademikerne stiller seg bak høringsuttalelse fra Avdeling for anatomi, som 

følger styresaken. Mener at mye i rapporten ikke er forenlig med god forskning. 

 

Det ble stilt spørsmål omkring rekrutteringsform for ledere i den nye 



 

strukturen., dvs om alle de nye lederstillinger skulle lyses ut eksternt. Bjålie 

svarte at ekstern kunngjøring kan være aktuelt når det gjelder stillingen som 

avdelingsleder for den sammenslåtte avdelingen, men ikke for øvrige 

lederstillinger. Både Hol og Bjålie la vekt på at det er viktig å få motiverte 

ledere, noe som tilsier at disse lederne utpekes av instituttleder, gjerne etter 

intern kunngjøring.  

 

Forskerforbundet ba om at det blir fremmet egen sak om rekrutteringsform for 

ledere etter at strukturen er vedtatt. 

 

Styresak 19/14 – Resultater 2013 

 

Langballe redegjorde for resultatene. 

 

Akademikerne ga uttrykk for at et virkemiddel for å øke NFR-tildelinger kan 

være å bevilge annuum til forskere. Ved hjelp av dette vil de kunne styrke sin 

grunnproduksjon, og med utgangspunkt i dette øke sine muligheter for oppnå 

ekstern finansiering.  
 

 

Det var ingen merknader til de øvrige fakultetsstyresakene. 

 

Sak 2 Bemanningssituasjonen i Studieseksjonen 

 

Hol og Thele redegjorde for situasjonen. Seksjonen er i en ekstraordinær 

situasjon, hovedsakelig grunnet følgende: 

 

 Permisjoner/turnover blant personalet 

 Omlegging av studieplan for profesjonsstudiet 

 Innføring av nytt studieadministrativt system 

 

Fakultetsstyret har vist forståelse for situasjonen, og gitt muligheter for å øke 

bemanningen. Det foregår nå flere tilsettingsprosesser, hvorav noen er i mål, 

noen i prosess og en i oppstart. Tiltak i tillegg til styrking av bemanningen, er å 

innføre teamorganisering av driftsfunksjoner (drift av profesjonsstudiet), noe 

som bl.a. vil innebære mer kunnskapsdeling på tvers. Nåværende stilling som 

nestleder vil bli omgjort for å styrke driften av medisinstudiet. En 

teamleder/koordinator med en koordinerende rolle i forhold til driften av 

medisinstudiet vil bli etablert. Det vil trolig også bli foretatt en omorganisering 

i den forstand at Studieseksjonen ikke lengre skal fungere som 

studieadministrasjon for IMB, noe som er en «levning» fra da seksjonen var 

lokalisert sammen med IMB. 

 

Forskerforbundet ba om at det blir fremmet sak der teamlederrollen 

diskuteres. 

 

Hol informerte om at det vil bli utarbeidet ny bemanningsplan for 

Studieseksjonen som blir lagt fram til drøfting. 

 



 

 

Sak 3 Retningslinjer for hjemmearbeid for teknisk/administrativt tilsatte ved Det 

medisinske fakultet 

 

Parat og Forskerforbundet ga uttrykk for at de mener retningslinjene er for 

strenge, lite moderne og gir uttrykk for manglende tillit til medarbeidere. De 

mente mer liberal holdning mht hjemmekontor kan bidra til å gjøre fakultetet 

mer konkurransedyktig mht. rekruttering av medarbeidere. Mange vil kunne ha 

stor glede av hjemmekontorordninger, herunder følgende: 

 Medarbeidere bosatt langt fra arbeidsplassen 

 Medarbeidere med kronisk syke barn 

 Medarbeidere over 62 år 

 Medarbeidere som har endret livssituasjon, for eksempel pga. skilsmisse 

 

Det ble også påpekt at mange tilsatte som har kontor i OUS lokaler opplever 

fare for å bli presset ut av arbeidsplassen. 

 

Hol ga uttrykk for at fakultetsledelsen har notert seg innspillene, og at man vil 

behandle retningslinjene en gang til i fakultetsledelsen før de blir effektuert, 

uten at han mente de vil bli vesentlig endret. Når det gjelder problemstilling 

mht. kontorplasser i OUS-lokaler, vil det være helt feil av fakultetet å bruke 

hjemmekontor som botemiddel mht. dette. Den saken må løses på andre måter.  

 

Sak 4 Eventuelt 

 

a) Normer for arbeidstid for vitenskapelig personale 

Hol og Langballe redegjorde for prosess omkring dette. Dekanatet har lagt frem 

et forslag, som nå er til høring ved instituttene. Forslaget bygger på «Evensen-

utvalgets» rapport, avlevert mars 2012. Dekanatets endelige forslag vil bli lagt 

fram til drøfting i forkant av behandling i fakultetsstyret (trolig i junimøtet). 

Endelig forslag vil bli sendt tj.m.org i god tid før drøftingen, og de har 

anledning til å komme med skriftlige uttalelser, som vil følge styresaken. 

Normene vil ha betydning for undervisningsregnskapet, som i sin tur vil kunne 

påvirke bemanningen. Ny studieplan vil gi mindre undervisning, hovedsakelig 

fordi antallet PBL-timer vil bli betydelig redusert. 

 

Akademikerne og Forskerforbundet ga uttrykk for skuffelse over ikke å ha 

vært involvert i prosessen, og at de ønsker dette. Davanger mente i tillegg at 

forslaget ville gå ut over tid man får til rådighet til forskning, fordi det er satt av 

urealistisk lite tid til forberedelser til undervisning. 

 

b) Godkjenning av utenlandske leger uten avlagt fagprøve 

Hol informerte om at Statens autorisasjonskontor (SAK) nå godkjenner 

utenlandske leger kun på grunnlag av dokumentgjennomgang. Dette er 

bekymringsverdig med tanke på at det var 60-80 % stryk i perioden da 

fakultetet arrangerte fagprøve. 

 

c) Saker fra studentombudet 

Hol informerte om at studentombudet tar opp en god del saker ved fakultetet, 

og at mange av disse fanges opp av Universitas, ofte med en vinkling fakultetet 



 

ikke kjenner seg igjen i. Som eksempel på saker ombudet har tatt opp, ble nevnt 

praktisering av fakultetets utvekslingsordning for studenter, og retningslinjene 

for dette, som tilsier at studenter med strykresultater kan nektes å reise til 

utlandet. 

 

 

Davanger hadde meldt to saker til eventuelt, men på grunn av at det ble kort tid 

til sakene, vil han utarbeide problemnotat til neste møte, slik at sakene kan få en 

mer grundig behandling. De aktuelle sakene er: 

 Problemstilling mht underdekning i forbindelse med foreldrepermisjoner 

som må dekkes gjennom prosjektmidler 

 Problemstilling mht. UiO-nettilgang (eller mangel på dette) for OUS-

tilsatte. 

 

 

Oversendelse fra NTL etter møtet: 

 
«Siden NTL ikke var representert på gårsdagens møte, vil vi gjerne si noe om et par av de sakene som 
er viktig for oss:  
 
Sak 1. 
 
Styresak 16a/14: 
 
NTL er for valgt ledelse, og synes det er betenkelig at fakultetet går imot HELSAMs eget ønske om å 
rekruttere instituttleder gjennom valg. Instituttene bør selv få velge rekrutteringsform. At fakultetet 
overstyrer HELSAMS ønske om valg, som også iht reglementet er hovedregel, er svært uheldig. Både  
dekan ved MED, instituttleder ved Klinmed og IMB er valgte ledere. NTL ser ingen grunn til at 
fakultetet ikke skal gi HESAM mulighet til å rekruttere sin øverste faglige leder ved valg( som resten 
av fakultetet) når de selv ønsker dette.  
 
 
Styresak 17/14 
 
NTL støtter FF om at det blir fremmet egen sak om rekrutteringsform for ledere etter at strukturen 
er vedtatt. 
 
 
Sak 2 - Bemanningssituasjon i Studieseksjonen 
 
NTL støtter FF i at det blir fremmet sak der teamlederrollen diskuteres. 
 
 
Sak 3 Retningslinjer for hjemmearbeid 
 
NTL støtter Parat og FF i at retningslinjene er for strenge. Det er både praktiske og velferdsmessige 
grunner som taler for hjemmekontor- ordninger.   
 
 
Sak 4 a) Normer for arbeidstid for vitenskapelig personale 
 



 

NTL støtter Akad og FF i at TMO skulle ha vært involvert i prosessen mye tidligere.  
 
 
MVh 
 
Marianne Midthus Østby 
NTL 

 



Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité

Dato Tittel Navn Sted Avhandlingstittel Bedømmelseskomité (leder av komitén i fet)

30.10.2013 M. Sc. Magne Skårn Institutt for 

Klinisk Medisin

MicroRNAs in mesenchymal biology and differentiation Docent Enikö Pivarcsi Sonkoly, Karolinska Institutet; Researcher Jan Brinchmann, UiO; Professor Arne Klungland, UiO

06.11.2013 M.Phil Du Qing Institutt for Helse 

og Samfunn

Maternal Mortality in Guizhou Province and Xinjiang Uygur 

Autonomous Region, Western China

Associate Professor Xia Wan, Peking Union Medical College; Professor Staffan Bergström, Karolinska Institutet; Førsteamuensis Knut 

Reidar Wangen, UiO

06.11.2013 Kadndidat i 

sykepleievitenskap

Gunn Hartvoll von Krogh Institutt for Helse 

og Samfunn

A theory-based model for nursing documentation in electronic 

patient record (EPR) —development, implementation, evaluation

Professor Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna; Professor Aksel Hagen Tjora, NTNU; Professor Eivind Engebretsen, UiO

08.11.2013 Cand.Polit Wenche Bekken Institutt for Helse 

og Samfunn

Children’s Participation in Paedriatic Rehabilitation. An Exploration 

of Consultation Practices

Professor Hanne Warming, Roskilde Universtitet; Forsker Jan-Kåre Breivik, UiB; Professor Gunnar Tellnes, UiO

26.11.2013 M. Sc. Erik Sebastian Vik Institutt for 

Klinisk Medisin

Processing of DNA and RNA substrates by endonuclease V Professor Primo Schär, University of Basel; Forsker Bodil Kavli, Institutt for kreftforsknig og molekylær medisin, NTNU; Professor Ludvig A. 

Munthe, UiO

28.11.2013 M. Sc. Erik Otter Johnsen Institutt for 

Klinisk Medisin

Characterization of putative retinal stem cells in the adult human 

eye

Professor Steven Fliesler, University at Buffalo; Universitetslektor/spesialistlege Madeleine Zetterberg, Göteborgs universitet; Professor Finn 

P. Reinholt, UiO

05.12.2013 M. Sc. Randi Opheim Institutt for 

Klinisk Medisin

Use of complementary and alternative medicine, fatigue, and 

personal resources in patients with inflammatory bowel diseases. 

Two cross-sectional descriptive studies.

Professor Curt Tysk, Örebro University Hospital; Universitetslektor/sjuksköterska Lena Oxelmark, Göteborgs Universitet; Førsteamanuensis 

Anne-Marie Aas, UiO

05.12.2013 Cand. Med. Pål Surén Institutt for Helse 

og Samfunn

Risk Factors for Autism Spectrum Disorders Professor Andrew Pickles, King’s College London; Professor Nigel Paneth, Michigan State University; Professor Ingrid Melle, UiO

09.12.2013 Cand. Med. Sigrid Groven Institutt for 

Klinisk Medisin

Perfomance assessment of a major Scandinavian trauma center 

during implementation of a dedicated trauma service

Docent Per Örtenwall, Göteborgs Universtiet; Avdelingsleder Kari Schrøder Hansen, Den norske legeforening; Professor Erik Fosse, UiO

10.12.2013 Cand. Med. Marianne Aarstad Merok Institutt for 

Klinisk Medisin

Genetic and clinical prognostic markers for colorectal cancer Docent Helgi Birgisson, Uppsala universitet; Professor Olav Dahl, UiB; Professor Anne Cathrine Staff, UiO

11.12.2013 M. Sc. Sahar Hassan Institutt for Helse 

og Samfunn

Improving the Quality of Childbirth Care in Palestine - Example 

from a Governmental Hospital

Associate Professor Tamar Kabakian-Khasholian, American University of Beirut; Professor Kyllike Christensson, Karolinska Institutet; 

Professor Dag Hofoss, UiO

18.12.2013 Cand. Med. Jan Magnus Fredheim Institutt for 

Klinisk Medisin

Obstructive sleep apnea in severely obese subjects. Diagnosis, 

association with glucose intolerance and the effect of surgical and 

non-surgical weight loss

Førsteamanuensis Claudia Rodriguez-Aranda, UiT; Førsteamanuensis Inger Utne, UiO; Førsteamanuensis Sverre Lehmann, UiB; Professor 

Bjørn Bjorvatn, UiB; Førsteamanuensis Harriet Akre, UiO

19.12.2013 M.Sc. Tonje Søraas Birkenes Institutt for 

Klinisk Medisin

More and better CPR to victims of sudden cardiac arrest Professor Erika Frischknecht Christensen, Aarhus Universitet; Førsteamanuensis Stephen J.M. Sollid, UiS; Professor Ingebjørg Seljeflot, 

UiO

19.12.2013 M. Sc. Kathrine Vinknes Institutt for 

Medisinske 

Basalfag

Fatty acid profile and body composition Professor Kay-Tee Khaw, University of Cambridge; Professor James M. Ntambi, University of Cambridge; Professor emeritus Dag S. Thelle, 

UiO

19.12.2013 Cand. Med. Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud Institutt for 

Klinisk Medisin

Fat Soluble Vitamins in Multiple Sclerosis Professor Merja Soillu-Hanninen, University of Turku; Chief Physician Peter Sundstrøm, Umeå universitet; Professor Vegard Bruun Wyller, 

UiO

06.01.2014 Cand. San. Anne Kari Tolo Heggestad Institutt for 

Klinisk Medisin

To be taken seriously as a human being. A qualitative study on 

dignity in dementia care

Professor Ove Hellzén, Mittuniversitetet Sundsvall; Professor Ingunn Moser, Diakonhjemmet høgskole; Førsteamanuensis Ellen Karine 

Grov, UiO

14.01.2014 M. Sc. Fredrik Gregersen Institutt for 

Klinisk Medisin

Ageing, mortality and health care expenditures: The case of 

Norwegian hospitalsand ambulances

Professor Mickael Bech, Syddansk Universitet; Assistant Professor Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, University of Iceland; Professor Inger Holm, 

UiO

14.01.2014 M. Sc. Astrid E.V. Tutturen Institutt for 

Klinisk Medisin

Enrichment and identification of citrullinated proteins in biological 

samples

Professor Dieter Deforce, Universiteit Gent; Forsker Eva Veiseth-Kent, Nofima; Professor Berit Flatø, UiO

14.01.2014 M. Sc. Christian Bindesbøll Institutt for 

Medisinske 

Basalfag

Nutritional Regulation of Nuclear Receptors – LXRs and PPARs Professor Barbara Demeneix, Muéum National d’Histoire Naturelle; Professor Eckardt Treuter, Karolinska Institutet; Professor Guttorm 

Haraldsen, UiO

14.01.2014 Cand. Med. Unni Bratlien Institutt for 

Klinisk Medisin

The relevance of premorbid and prodromal phases in psychotic

disorders

Associate Professor Lena Flyckt, Karolinske Institutet; Psykologspesialist Jan Egil Nordvik, Sunnaas Sykehus; Professor emeritus Berit 

Grøholt, UiO

15.01.2014 Cand. Med. Ingun Heiene Tveteraas Institutt for 

Klinisk Medisin

The Role of Epidermal Growth Factor Receptor Transactivation in 

the effects of GProtein-Coupled Receptor-Mediated Signalling in 

Gastrointestinal and Oral Carcinoma Cells

Professor Ole Petter Fraas Clausen, UiO; Forsker Yvonne Andersson, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet; Seniorforsker Magne 

Refsnes, Folkehelseinstituttet

15.01.2014 Cand. Med. Ane K. K. Rud Institutt for 

Klinisk Medisin

Prognostic biomarkers and disseminated tumor cells in early stage 

non-small cell lung cancer

Overlege Eric Santoni-Rugiu, Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet; Professor Roy Martin Bremnes, UiT; Professor Inger Nina Farstad, 

UiO

15.01.2014 Cand. Med. Björn Isfoss Institutt for 

Klinisk Medisin

Carcinoma in situ of the urinary bladder Detection, diagnosis, and 

stromal cells

Professor Ole-Didrik Lærum, UiB; Overlege Karol Axcrona, Kirurgisk avdeling, Radiumhospitalet; Professor Ida Rashida Khan Bukholm, 

UiO

16.01.2014 Cand. Med. Line Sletner Institutt for 

Klinisk Medisin

Neonatal body compoision. A life course approach to ethnic and 

socialeconomic differences in health

Professor Robert Bjerknes, UiB; Professor Johan Eriksson, University of Helsinki; Førsteamanuensis Bettina Kulle Andreassen, UiO 

16.01.2014 M. Sc. Lise Raven Lothe Institutt for 

Medisinske 

Basalfag

Spontaneous and voluntary activity in motoneurons of paraspinal 

musculature in symptom free and patients with acute low back 

pain

Professor S. Jayne Garland, The University of British Columbia; Professor Rolf Harald Westgaard, NTNU; Professor Ellen Jørum, UiO

16.01.2014 Cand. San. Edith L. R. Gjevjon Institutt for Helse 

og Samfunn

Continuety in long-term home health care. Perspectives of 

managers, patients and their next of kin

Professor Ingegerd Fagerberg, Ersta Sköndal Högskole; Professor Ove Hellzén, Mittuniversitetet; Professor Per Nortvedt, UiO



Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité

16.01.2014 Cand. Med. Hanne Stensheim Institutt for 

Klinisk Medisin

A registry-based study of cancer and reproduction, —fertility after 

cancer, outcomes in the offspring, and survival of pregnancy-

associated cancer

Professor Gunilla Enblad, Uppsala universitetet; Professor Anne Eskild, UiO ; Professor Ola Didrik Saugstad, UiO

16.01.2014 M.H.Sc. Anna Månsson Biehl Institutt for Helse 

og Samfunn

Socio-demographic predictors of childhood overweight and 

obesity in Norway —an epidemiological study

Professor Finn Rasmussen, Karolinska Institutet; Professor Turid Lingaas Holmen, NTNU; Professor Anette Hjartåker, UiO

17.01.2014 Cand. Med. Marianne E. Brodtkorb Institutt for 

Klinisk Medisin

Integrative genomic and clinical analysis of follicular lymphoma Chief Physician Daphne de Jong, VU University Medical Center; Professor Bjørn Tore Gjertsen, UiB; Professor Per Morten Sandset, UiO

21.01.2014 M. Sc. Tonje Lauritzen Stensrud Institutt for 

Medisinske 

Basalfag

Clinical Communication and Mental Health in General Practice. A 

study of general practitioners' learning needs, communication 

skills training, and the Expanded Four Habits Model

Forskningsleder Jette Ammentorp; Syddansk universitet; Professor Catharina E. A. Wang, UiT; Førsteamanuensis Ole Rikard Haavet, UiO

21.01.2014 Cand. Med. Anne Brita Knapskog Institutt for 

Klinisk Medisin

Depression in patients referred to a memory clinic: prevalence, 

pattern of symptoms and validity of standardized depression 

scales

Docent Elisabet Londos, Lunds Universitet; Professor Olav Sletvold, NTNU; Førsteamanuenis Morten Mowe, UiO

22.01.2014 Cand. Med. Ane Eidal Konglund Institutt for 

Klinisk Medisin

Surgery for Brain Tumors in the Elderly Patients Professor Veit Rohde, Georg-August-Universität; Professor Karl Schaller, University of Geneva Hospital; Professor Hanne F. Harbo, UiO

22.01.2014 M. Sc. Frøydis Kristine Bruvik Institutt for 

Klinisk Medisin

Persons with dementia and their family carers - Quality of life, 

burden of care, depression and the effect of psychosocial support

Førsteamanuensis Claudia Rodriguez-Aranda, UiT; Førsteamanuensis Inger Utne, UiO; Førsteamanuensis Ellen Karine Grov, UiO

22.01.2014 Cand. Scient. Kathrine Frey Frøslie Institutt for 

Medisinske 

Basalfag

Applications of path analysis and functional data analysis in a 

longitudinal, clinical cohort study of pregnant women and their 

neonates

Professor Anne Eskild, UiO; Professor Helle Sørensen, Københavns Universitet; Professor Per Grøttum, UiO

22.01.2014 M. Sc. Jarle Bruun Institutt for 

Klinisk Medisin

Biomarkers with functional and clinical impact on colorectal cancer Professor David J. Kerr, University of Oxford; Professor Leonor David, University of Porto; Professor Kjetil Taskén, UiO

22.01.2014 Cand. Med. Vibeke Anett Ingebrigtsen Institutt for 

Klinisk Medisin

The B7-H3 protein — expression and clinical impact in colorectal 

cancer, and identification of B7-H3-regulating microRNAs in 

breast cancer

Professor Nils Brünner, Københavns Universitet; Professor Inger Nina Farstad, UiO; Professor Kjell Magne Tveit, UiO

23.01.2014 Cand. Med. Hedin Jeffri Jacobsen Institutt for 

Klinisk Medisin

Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass — Improving treatment 

with Fast-Track methodology. A longitudinal clinical survey and 

experimental study

Docent Mikael Wirén, Karolinska Institutet; Professor Peter Funch-Jensen, Aarhus Universitet; Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, UiO

23.01.2014 M. Sc. Morten Valberg Institutt for 

Medisinske 

Basalfag

The impact of individual heterogeneity (frailty) in cancer Professor Andreas Wienke, Martin-Luther-Universität; Professor John L. Hopper, The University of Melbourne; Førsteamanuensis Hans Olav 

Melberg, UiO

24.01.2014 Cand. Med. Per Torger Skretteberg Institutt for 

Klinisk Medisin

HDL-cholesterol, Exercise Blood Pressure and Triglycerides as 

Predictors of Cardiovascular Disease or Diabetes. Influence of 

Physical Fitness and Reexamination

Professor Inger Njølstad, UiT; Professor Thomas Kahan, Karolinska Institutet; Professor Dag Jacobsen, UiO

27.01.2014 M. Sc. Elisabeth Bø Institutt for 

Klinisk Medisin

Supervised exercise therapy after percutaneous transluminal 

angioplasty for intermittent claudication —associations and effects 

on physical function and health-related quality of life.

Professor Agnetha Ståle, Karolinska Institutet; Professor emeritus Hans Olav Myhre, NTNU; Forsker Bjørn Heine Strand, FHI/UiO

28.01.2014 Cand. Med. Fredrik Halvorsen Institutt for 

Klinisk Medisin

Virtual reality simulation in laparoscopic surgical education Professor Jørn Kjæve, UiT; Førsteamanuensis II Ronald Mårvik, NTNU; Professor Egil Johnson UiO 

29.01.2014 Cand. Med. Mats Fredriksen Institutt for 

Klinisk Medisin

Long-term pharmacotherapy of adults with Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A review and clinical study

Postdoktor Ylva Ginsberg, Karolinska Institutet; Postdoktor John Olav Roaldset, NTNU; Professor Steinar Lorentzen UiO

30.01.2014 Cand. Med. Ingvild Eidem Institutt for 

Klinisk Medisin

Pregnancy outcomes in women with type 1 diabetes in Norway Professor Elisabeth R. Mathiesen, Københavns Universitet; Post-doktor Nils-Halvdan Morken, UiB; Professor Anne Flem Jacobsen, UiO

30.01.2014 Cand. Med. Marit Erna Austeng Institutt for Helse 

og Samfunn

Hearing loss, otitis media with effusion and obstructive sleep 

apnea in Down Syndrome

Docent Søren Berg, Lunds Universtiet; Docent Ann Hermansson, Lunds Universitet; Førsteamanuensis Kim Alexander Tønseth, UiO



Dekani fullmakt - godkjenning av enstemmig komitéinnstilling
Dato - Innstilling godkjent Kandidatens tittel Kandidatens navn Enhet

29.01.2014 M. Sc. Magne Skårn Institutt for Klinisk Medisin

13.02.2014 Cand.Polit Wenche Bekken Institutt for Helse og Samfunn

18.02.2014 M. Sc. Erik Sebastian Vik Institutt for Klinisk Medisin

14.01.2014 Cand. Med. Pål Surén Institutt for Helse og Samfunn

18.02.2014 Cand. Med. Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud Institutt for Klinisk Medisin
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Sakstype: Vedtakssak 

Saksbehandler: Astrid Holø 

Arkivsaksnummer: 14/2636 

Møtedato: 20. mai 2014 

 

 

Rekruttering av instituttleder ved Institutt for helse og samfunn, samt generell 

vurdering av rekrutteringsform for instituttleder  
 

Bakgrunn 

Til styremøte 4. mars 2014 ble det lagt fram orienteringssak om rekrutteringsform for instituttleder 

ved Institutt for helse og samfunn (Helsam). I forkant av overgang til ny instituttlederperiode har 

instituttrådet ved Helsam vurdert rekrutteringsform, og anbefalt overfor universitetsstyret at det 

avholdes valg av instituttleder før neste periode. I anbefalingen trekkes også fram problemstillingen 

omkring styre vs råd på instituttnivå. Saken er oversendt UiO sentralt og vil bli fremmet til 

universitetsstyrets møte i juni (se vedlegg). Fakultetsstyret ba om at det til neste møte ble forberedt en 

sak, slik at det på prinsipielt grunnlag kan vurderes om styret skal ta standpunkt til hvordan 

instituttledere bør rekrutteres ved fakultetet. Det vurderes også hvorvidt fakultetsstyret skal avgi 

supplerende uttalelse angående valg eller tilsetting ved Helsam for kommende periode.   

 

Regelverk 

Rekruttering av instituttledere ved UiO er regulert gjennom Reglement for tilsetting og valg av ledere 

ved fakulteter og institutter http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/reglvalgdekanprodekan.html  

Av § 1-2 framgår følgende:  

Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke 

Universitetsstyret selv - etter tilråding fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet - bestemmer at 

det skal foretas tilsetting. Valg foretas etter dette reglements del 2 og 3. Tilsetting foretas etter 

dette reglements del 4 og 5. 

Instituttstyret/instituttrådet kan vurdere endring forut for nytt valg, åremålsperiodens utløp 

eller når instituttleder slutter. 

Universitetsstyret skal behandle saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret foreslår 

en endring i gjeldende ordning (valg eller tilsetting). 

 

Ved Det medisinske fakultet rekrutteres dekan gjennom valg. På instituttnivå er det i reglementet 

åpnet for ulike løsninger (dvs valg eller tilsetting), og pr dato er det valgt leder ved Institutt for 

medisinske basalfag og Institutt for klinisk medisin. Ved Helsam er nåværende instituttleder eksternt 

rekruttert gjennom tilsettingsprosess.  

 

 

http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/reglvalgdekanprodekan.html
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Kort historikk 

Fakultetsstyret har tidligere behandlet samme problemstilling (valg/tilsetting), bl.a. i forbindelse med 

en gjennomgang av hele UiOs styringsstruktur i 2003. Fakultetsstyret ga da bl.a. følgende 

anbefalinger: 

 

 Nedleggelse av grunnenhetsstyrene 

 Tilsatte ledere ved grunnenhetene 

 Enhetlig løsning innen fakultetet 

 

Ovennevnte ble den gangen innført som gjeldende ordning ved fakultetet, og fram til 2009 var det 

tilsatte ledere ved alle fakultetets institutter. I 2006 ble Reglement for tilsetting og valg av ledere ved 

fakulteter og institutter endret til det som nå er gjeldende (se ovenfor), slik at det ikke trenger være 

like ordninger innenfor fakultetet. Dette er bakgrunn for av fakultetet i dag har ulike ordninger. 

 

Det vises for øvrig til vedlagt saksframstilling fra 2003, med en helhetlig drøftelse av forskjellige 

aspekter ved styringsstrukturen. Fakultetsstyret støttet den gangen alle anbefalinger i dokumentet, noe 

som inngikk i fakultetets høringsuttalelse til UiO. 

 

Fordeler og ulemper med tilsatt vs valgt instituttleder 

En vesentlig forskjell mellom valgte og tilsatte ledere, er at de henter sin legitimitet til å lede fra 

forskjellige kilder. En valgt leder henter sin legitimitet fra den gruppe som har valgt henne/ham, mens 

en ansatt leder henter sin legitimitet fra den instans som har ansatt henne/ham. Dette mener vi kan bl.a. 

gi seg utslag mht lederens handlingsrom. Nedenfor følger antatte fordeler/ulemper med de respektive 

ordningene: 

 Tilsetting Valg 

Fordeler  kan rekrutteres både eksternt og 

internt, bedre tilfang av kandidater  

 sikrer motivasjon for lederskap 

 tilsetting basert på kandidatenes 

lederkompetanse – viktig med tanke 

på at fakultetets institutter er store og 

komplekse 

 mer handlingsrom for upopulære 

beslutninger 

 bedre potensiale for endringer 

 

 legitimitet basert på demokratisk 

prosess 

 ledelse basert på gjeldende kultur ved 

instituttet 

 

Ulemper/ 

risiki 

 tilsetting av eksternt rekruttert leder 

kan kreve høyere budsjett 

 «kulturkollisjon» - uro 

 ikke nødvendigvis ønske om å være 

leder («tar sin tørn») 

 rolle som «tillitsvalgt/fremst blant 

likemenn»  

 mindre handlingsrom for upopulære 

beslutninger 

 kan virke konserverende   



Fakultetsnotat 

 

 

3 

 

 

Med utgangspunkt i universitetets og fakultetets strategier, med høye faglige målsetninger og 

kontinuerlig krav til omstilling, mener dekan det er mest hensiktsmessig med tilsatte instituttledere. 

Dette fordi tilsatte ledere henter sin legitimitet fra overordnet nivå, og dermed vil kunne forventes å ha 

større handlingsrom til å gjennomføre strategisk viktige, i noen tilfeller kanskje upopulære, 

omstillinger enn om vedkommende er valgt til å være «fremst blant likemenn». 

 

I Forskningsrådets rapport Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in 

Norway 1990-2013 (Brenner og Øquist 2014) fokuseres det gjennomgående på behov for styrking av 

akademisk lederskap. I rapporten sammenlignes utviklingen av forskningssystemet i Norge med 

Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Sveits. Med unntak av noen få høyt presterende miljøer, 

scorer Norge gjennomgående lavt på kvalitet, til tross for solid styrking av forskningsfeltet så vel 

systemmessig som økonomisk i perioden 1990-2013. Sammen med organisering av universitetene og 

lav fokus på fornyelse i rekrutteringen, trekkes svakt lederskap frem som årsak. Det hevdes i 

oppsummeringen bl.a. at «successful universities are led by strong academic scholars with visions and 

with the legitimacy to lead».  

 

På bakgrunn av ovennevnte vil dekan anbefale fortsatt ordning med tilsatt instituttleder ved Helsam.  

 

Enhetlig løsning innen fakultetet 

Fakultetsledelsen mener at alle instituttene ved et fakultet bør ha samme ordning. Med dette som 

utgangspunkt mener vi det bør være fakultetsstyret og ikke instituttråd/instituttstyre som evt anbefaler 

skifte av rekrutteringsordning overfor universitetsstyret ved utløp av periode. Dette mener vi også er i 

tråd med vanlig forvaltningsskikk, dvs. at man følger den hierarkiske linjen, i stedet for at man, som 

nå, kan ha en direkte linje mellom instituttråd og universitetsstyre, mens fakultetsstyret risikerer å bli 

«sittende på sidelinjen». 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret vurderer det på prinsipielt grunnlag slik at tilsetting er den mest hensiktsmessige 

rekrutteringsformen for instituttledere ved Det medisinske fakultet, gitt de utfordringer fakultetet 

står over for.  

2. Det medisinske fakultets styre er orientert om at instituttrådet ved Institutt for helse og samfunn 

anmoder universitetsstyret om å vedta valg som rekrutteringsform i forbindelse med utløp av 

instituttlederperiode årsskiftet 2014/2015. Styret ønsker på prinsipielt grunnlag å avgi supplerende 

uttalelse før saken behandles i universitetsstyret, jf. dette vedtaks punkt 1. Gitt de utfordringer 

fakultetet og instituttet står overfor, anbefaler fakultetsstyret at instituttleder ved Helsam tilsettes.  
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Vedlegg: 

 Anbefaling om endring av rekrutteringsform fra instituttrådet ved Helsam til universitetsstyret 

 Styrings- og ledelsesstruktur ved Det medisinske fakultet (styresak 29.4.2003) 

 «Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990-2013» 

(Brenner og Øquist 2014)  
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NOTAT 

 

 

Til: Det medisinske fakultetsstyre 

Fra: Dekanus 

 

 

Oslo, 11. april 2003 

 

 

STYRINGS- OG LEDELSESSTRUKTUR VED DET MEDISINSKE FAKULTET 

 

Fakultetet blir i brev av 7. mars 2003 fra rektor bedt om å komme med vurderinger og 

synspunkter på notatet ”Styrking av universitetets beslutningskapasitet og handleevne – 

Konsekvenser for styring og ledelse”.  Bakgrunnen for at spørsmålet om styring og ledelse nå 

tas opp er dels en oppfølging av institusjonsevalueringens anbefaling om å utvikle ledelses- 

og styringssystemet ved UiO for å øke kvaliteten i UiOs virksomhet.  Dels er det en 

oppfølging av departementets forutsetning om gjennomgang av eksisterende 

organisasjonsstruktur i forbindelse med iverksetting av ny universitetslov.  Universitetets 

høringsfrist er satt til 10. mai 2003.   

 

De vedtak Det medisinske fakultetsstyre fatter vedrørende styrings- og ledelsesstruktur på 

møte 29. april 2003, vil være fakultetets høringsuttalelse til rektor. 

 

Det medisinske fakultetsstyre har diskutert styrings- og ledelsesstrukturen ved fakultetet, samt 

spørsmålet om en eventuell endring av organisasjonen ved tre anledninger det siste året.  

Fakultetsledelsen har sett det som hensiktsmessig å vurdere endring av styringsstrukturen i 

sammenheng med en eventuell organisasjonsendring.   

 

I det ovenfor nevnte notat fra rektor ” Styrking av universitetets beslutningskapasitet og 

handleevne – Konsekvenser for styring og ledelse” blir enhetene spesielt bedt om å legge vekt 

på følgende problemstillinger: 

 

 Bør UiO gå over til en enhetlig ledelsesstruktur 

 Bør fakulteter og grunnenheter fortsatt ha egne styringsorganer eller bør en gå over til 

organer med rådgivende funksjoner?  Hvis enhetene fortsatt skal ha egne styrer, 

hvordan bør fordelingen av myndighet og ansvar mellom styrer og ledere spesifiseres? 

 Hvilke prosedyrer skal benyttes for utpeking av faglige ledere(valg/tilsetting)? 

 I hvilken grad bør det åpnes for at ulike enheter kan ha ulike løsninger på et eller flere 

av punktene ovenfor? 

 

Disposisjonen i dette notatet vil følge de spørsmål som fakultetsstyret er bedt om å legge vekt 

på. 

 

Enhetlig eller todelt ledelse    
Universitetet har i dag en todelt ledelsesstruktur med en administrativ og en 

faglig/vitenskapelig linje.  Den faglige linjen er valgt og henter sine fullmakter nedenfra, men 

har også en hierarkisk karakter med visse fullmakter på vegne av styret.  Den administrative 

linje er tilsatt og linjen er hierarkisk og går fra universitetsdirektøren til fakultetsdirektøren og 
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derfra til kontorsjef.   Den administrative linjes ansvar er knyttet til økonomi, 

eiendomsforvaltning, administrasjon og sekretærfunksjon for styringsorganer.   

 

Enhetlig ledelsesstruktur medfører at faglig og administrativt ansvar samles i én rolle, noe 

som vil gi lederne større myndighet og også gjøre at det blir én rapporteringsvei gjennom 

organisasjonen. Fakultetsledelsen innser at organisering av administrative ressurser innen 

enhetlig ledelsesstruktur byr på spesielle utfordringer.  Det kan bli nødvendig å se på 

tilpasning der leder av fakultetsenheter er tildelt et ansvar for å identifisere administrative 

behov, men at fakultetsdirektør fortsatt, etter delegasjon fra dekanus, styrer den praktiske 

fordeling av de administrative ressurser og sørger for harmonisering av administrative rutiner.  

Likeledes at fakultetsdirektør har instruksjonsmyndighet til å prioritere arbeidet når ressursene 

ikke strekker til. 

 

Innføring av enhetlig ledelse endrer ikke behovet for en profesjonell administrasjon med 

administrative ledere med høy kompetanse på de forskjellige nivåer i organisasjonen, fordi de 

administrative oppgavene fortsatt vil måtte ivaretas på samme måte som i dag.   

 

Slik fakultetsledelsen ser det kan avgjørelsen om innføring av enhetlig ledelse skje uavhengig 

av om det blir valgte eller tilsatte ledere.   

 

Vurdering: 

Fakultetsledelsen tilrår innføring av enhetlig ledelse 

 

Styrer eller råd 
I 1975 gjorde Stortinget et lovvedtak som gav alle universitetstilknyttede representasjon med 

stemmerett i alle saker på alle styringsnivåer ved universitetene, dog slik at det vitenskapelige 

personale skulle ha et flertall i styringsorganene på alle nivåer.  Dagens styringsordning er 

altså noe over et kvart århundre gammel.   

 

Universitetet har i dag styrer på minst tre nivåer som er overordnet lederne på hvert nivå, slik 

at den formelle delegasjonslinje går fra universitetsstyre til fakultetsstyre til grunnenhetsstyre.  

I tillegg er det en rekke rådgivende organer på alle nivå.  De faglige lederne får sin formelle 

myndighet delegert fra sine respektive styrer, men er i tillegg ansvarlig i forhold til 

henholdsvis rektor og dekan. 

 

Nåværende tre-nivå modell er en viktig årsak til den mangel på effektivitet og den 

ansvarspulverisering som preger vår organisasjon. En vesentlig forenkling bør være mulig 

uten å svekke ansattes rettigheter og muligheter for innflytelse på en uforsvarlig måte. Det bør 

veie tungt å sikre studentenes medvirkning i en fremtidig modell.  

 

Fakultetsstyre 

Det medisinske fakultetsstyre består i dag av 19 representanter fordelt på følgende grupper: 

 Dekan, prodekan for forskning og prodekan for studier 

 Bestyrere (ex officio) fra hver av de 7 grunnenhetene 

 En representant for vitenskapelig åremålstilsatte 

 Tre representanter for det teknisk/administrative personale 

 Tre studenter 

 To eksterne medlemmer 
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Dagens sammensetning ligger innenfor rammen som den ”gamle” universitetslov satt.  I den 

reviderte universitetsloven er det universitetsstyret selv som fastsetter virksomhetens interne 

organisering på alle nivåer.   

 

Dekanus forslår at et valgt fakultetsstyre opprettholdes, men at størrelse og sammensetning 

endres.  Ved vurdering av størrelse og sammensetning er det fortsatt viktig å ta hensyn til 

representativitet, legitimitet og effektivitet i styringsstrukturen.   

 

Dekanus foreslår et mindre fakultetsstyre med større ekstern representasjon med 

universitetsstyret som modell. Følgende størrelse og sammensetning foreslås: 

 Dekan 

 Prodekan 

 To representanter for de fast vitenskapelige tilsatte 

 Fire eksterne representanter 

 To studenter 

 En representant for det teknisk/administrative personale  

 

Det forutsettes at de eksterne representantene oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra 

Det medisinske fakultet. 

 

Forrige gang fakultetet behandlet styringsstrukturen, ble det vedtatt at bestyrerne skulle sitte 

ex officio i fakultetsstyret som valgte representanter for sin instituttgruppe eller institutt.  

Erfaringene med et slikt sammensatt fakultetsstyre er blandede.  Det settes helt spesielle krav 

til en engasjert og dyktig bestyrer i vårt nåværende system å opptre som profesjonelt 

styremedlem, og unngå å bli oppfattet som partsforsvarer. Spesielt i budsjett- og 

omfordelingsspørsmål blir dette problematisk fordi ingen kan forventes å se seg tjent med at 

andre får det bedre – i alle fall ikke på bekostning av seg selv.   

 

Et godt argument for opprettholdelse av fakultetsstyret er behovet for studentenes deltagelse i 

styringsorganet.  På fakultetsnivå blir blant annet større endringer i studieplaner og 

eksamensreglement behandlet, samt avsetninger til studier og undervisning. 

Studentrepresentantene har alltid vært viktige premissleverandører i slike saker.  Siden 

studentene ikke er regelmessig med i det daglige arbeidet og møtevirksomheten ute ved 

enhetene, er det derfor en reell fare for at studentenes medvirkning vil bli betydelig svekket 

ved nedleggelse av fakultetsstyret.  

 

Med et fakultetsstyre som angitt overfor, vil det være naturlig at dekanus danner et rådgivende 

lederforum bestående av grunnenhetslederne.  I lederforumet vil viktige saker for fakultetet 

kunne diskuteres.  Det forutsettes også at dekanus benytter grunnenhetslederne som rådgivere 

i saker som gjelder deres grunnenhet og ellers når dekanus finner det hensiktsmessig. 

 

Grunnenhetsstyrene 

Saksgangen ved universitetet er ofte lagt opp slik alle tre formelle nivåer (sentralt, fakultet og 

institutt) er involvert i behandlingen av samme sak.  Når mange miljøer er involvert i en sak 

er det uunngåelig saksbehandlingstiden øker.  Dagens styringsstruktur binder opp mye tid i 

administrative saker for det vitenskapelige personalet.  Samtidig gir flere utrykk for en viss 

frustrasjon over at den reelle innflytelse og medbestemmelse ikke står i forhold til den tid som 

brukes på de formelle roller som deltakere i kollegiale organer.  
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En gjennomgang av referatene fra de syv instituttgruppenes møter fra 1998 og frem til i dag 

viser at en slik frustrasjon synes å være berettiget. Orienteringssaker og enstemmige 

vedtakssaker preger i stor grad styremøtene. Mange saker er i realiteten allerede 

ferdigbehandlet i arbeidsutvalg og komiteer før de kommer opp i instituttstyret, og en rekke 

saker behandles også på bestyrers fullmakt i forkant eller etterkant av møtet. Av de saker som 

behandles fremstår oppnevning av bedømmelseskomiteer, vurdering av doktorgrader, 

behandling av forskningspermisjonssaker, samt behandling av diverse typer ansettelsessaker 

som dominerende. Det store flertall av disse sakene er lite kontroversielle. Riktignok 

behandler instituttstyrene også saker av mer kontroversiell art, men i følge referatene er de få.  

 

Instituttstyremøtene innkalles gjerne 7-8 ganger i året, og det deltar gjennomsnittlig deltar 7-8 

vitenskapelige ansatte på hvert møte.  Møtetiden varierer fra 1 til nær 5 timer, med 2 – 2 ½ 

time som gjennomsnitt. Et overslag over tiden de vitenskapelige ansatte til sammen bruker på 

å delta i instituttstyrene viser et sted mellom 800 og 1000 timer i året. Til tross for at 

forberedelsestiden her er holdt utenfor, utgjør dette mellom 5-7 månedsverk. Spørsmålet er 

hvorvidt det er hensiktsmessig at det vitenskapelige personalet binder opp så mye av sin tid i 

administrative saker.  

 

Vurdering: 

Arbeidstakernes rett til medvirkning er forankret i tradisjonelle, demokratiske idealer. Aktiv 

deltakelse mobiliserer initiativ og engasjement hos personalet, som igjen utløser økt 

produktivitet.  Men det må vurderes om den formelle medbestemmelsesrett som 

opprettholdelsen av instituttgruppestyrene representerer, kan forsvares ut fra den ressursbruk 

og den forsinkelse i saksbehandling som ordningen medfører.  Med opprettholdelse av et 

fakultetsstyre mener fakultetsledelsen at så vel reell som formell medbestemmelse er 

tilfredsstillende sikret samtidig som beslutningskapasiteten bedres i vesentlig grad. 

 

Fakultetsledelsen anbefaler derfor nedleggelse av alle styrer under fakultetsnivået.   

 

Nedleggelse av grunnenhetsstyrene innebærer en styrking av lederens fullmakter på dette nivå 

og vil føre til vesentlig større samsvar mellom ansvar og myndighet enn i dagens struktur.  

Det innebærer imidlertid ikke at de positive sidene ved dagens styringsstruktur og tradisjon 

nødvendigvis fjernes.   

 

Det forutsettes at grunnenhetsleder etablerer de råd forsvarlig saksbehandling tilsier.  I vårt 

fakultet vil det være naturlig at rådet består av de lokale faglige ledere.  Med et slikt system 

vil de positive elementer i den eksisterende styringsstruktur kunne videreføres.  Faktisk kunne 

bedre fagmiljøenes innflytelse uten at det etableres et nytt beslutningsnivå.   

 

Formalisering av lokal faglig ledelse 

De fleste som er ansatt ved Det medisinske fakultet arbeider ved ett av de mange institutter 

eller avdelinger som ivaretar sitt eget medisinske fag- eller forskningsområde.  Slike 

lokalmiljøer finnes ved de fleste grunnenheter.  Lokalmiljøene er faglig så vel som geografisk 

veldefinert, og det er som oftest til disse den enkelte ansatte først og fremst har sin 

tilknytning, sin identifisering og sin lojalitet.  Her vil grunnenhetsleders faglige ledelsesansvar 

først og fremst være av overordnet, koordinerende karakter.  Ansvaret for de faglige 

oppgaver, utvikling av fagområdet og daglig personaloppfølging ligger i lokalmiljøet. 

 

Ledelsesstrukturen i lokalmiljøene er i dag uformell i universitetssammenheng og basert dels 

på tradisjonen fra den tid da disse fagmiljøene var grunnenheter.  Med nedleggelse av 
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grunnenhetsstyrer og økt myndighet og ansvar til grunnenhetsleder mener fakultetsledelsen at 

lokal faglig ledelse bør formaliseres.   

 

Det forutsettes at det ikke etableres et nytt saksbehandlingsnivå ved formalisering av lokal 

faglig ledelse. 

 

Det minnes for øvrig om at medbestemmelse er sikret også på andre måter enn i formelle 

styringsorganer. Formell medbestemmelse knyttet til kollektive beslutninger utøves gjennom 

tillitsmannsapparatet, og den enkelte arbeidstaker har da indirekte innflytelse via valgte 

representanter i tjenestemannsorganisasjonene. Overordnede spilleregler for samarbeidet 

mellom partene er nedfelt i statens hovedavtale, som er forhandlet frem mellom Staten som 

arbeidsgiver og arbeidstakernes hovedsammenslutninger. Ved UiO er det inngått en 

supplerende tilpasningsavtale, som konkretiserer og tilpasser hovedavtalens føringer til lokale 

forhold ved universitetet. 

 

Individuell medvirkning, - dvs. den enkelte ansattes medbestemmelsesrett-, er lovregulert i 

Arbeidsmiljøloven (jf § 12), som legger til grunn at arbeidstakerne skal sikres reell innflytelse 

over egen arbeidssituasjon. I kraft av sin kompetanse og erfaring er arbeidstakerne videre 

viktige både som bidragsytere og korreksjonsmekanisme i beslutningsprosesser, og forventes 

derfor å delta aktivt i forhold til utvikling og ledelse av virksomheten. 

 

Når det gjelder øvrige former for formalisert samarbeid, kommunikasjonskanaler og 

demokratisk representasjon, må løsninger tilrettelegges og harmoniseres i tråd med den 

fremtidige styringsstruktur UiO velger. Uansett organisatorisk modell, vil imidlertid 

samarbeid og medvirkningsbasert ledelse fortsatt være et grunnleggende element. 

 

Valgt eller tilsatt leder 
Frem til nå har akademiske lederposisjoner blitt besatt gjennom valg.  Den reviderte 

universitetsloven fastsetter at rektor fortsatt skal velges, men åpner for at dekaner og bestyrere 

kan ansettes. 

 

Hovedforskjellen mellom valgte og ansatte ledere er at de henter sin legitimitet for å lede fra 

forskjellige kilder.  En valgt leder henter sin legitimitet fra den gruppe som har valgt 

henne/ham, mens en ansatt leder henter sin legitimitet fra den instans som har ansatt 

henne/ham. 

 

Under forutsetning av bibehold av et fakultetsstyre som foreslått overfor, mener 

fakultetsledelsen at en valgt dekan fortsatt er det beste.   

 

Fakultetsledelsen foreslår tilsatte ledere på grunnenhetsnivå.  Det er flere fordeler ved 

tilsetting.  For det første kan ansatte ledere rekrutteres både fra miljøet selv og utenfra.  

Videre vil tilsetting kanskje i større grad sikre at lederen innehar den nødvendige kompetanse 

til å fylle rollen.  Med tilsatte ledere vil også motivasjonen for ledelse være best sikret. 

 

Enhetlig ledelse, som med stor sannsynlighet innføres, innebærer utvidet ansvar og 

myndighet.  Leder må akseptere dette utvidede ansvar og kan avsettes dersom hun/han ikke 

ivaretar sitt ansvar på en tilfredsstillende måte.  Valgte ledere og grunnmiljøer opplever 

imidlertid ofte at de som valgte lederne er ”først blant likemenn” og i høy grad representerer 

interessene til den forsamling som har valgt dem.  En slik opplevelse kan lett komme i 
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konflikt med det formelle ansvar som må legges til lederrollen i en enhetlig ledelsesmodell og 

derigjennom reduserte handlefriheten. 

 

Fakultetet tildeles ikke økte ressurser i forbindelse med reformen. Det vil derfor mest 

sannsynlig bli en intern rekruttering til stillingene.  Det anbefales en rekrutteringsprosess 

tilsvarende dagens nominasjonsprosess som kan sikre at leder har legitimitet og støtte i 

miljøet og har de kvalifikasjoner og personlige egneskaper som er nødvendige for å fylle 

lederrollen. 

 

Fakultetet har i dag allerede fått noe erfaring med tilsatte ledere fordi de tematiske områdene 

og vårt eneste senter for fremragende forskning har tilsatte ledere.  Dette er ledere som er 

tilsatt på åremål av universitetsstyret etter innstilling fra fakultetsstyret.  Til tross for at 

lederne er tilsatt ”ovenfra” har utpekingen i høy grad vært styrt ”nedenfra” basert på faglig 

dyktighet, autoritet og legitimitet. 

 

Like eller ulike løsninger 
Universitetet er en kompleks organisasjon med stor variasjon både på fakultets- og 

grunnenhetsnivå.  Styrings- og ledelsesutfordringene vil avhenge av enhetens størrelse og 

kompleksitet.  Slike forskjeller taler for at det bør åpnes for ulike løsninger på fakultetene når 

disse er begrunnet i særtrekk ved den enkelte enhet.  Likevel bør ulike løsninger i minst mulig 

grad føre til uklarheter og forviklinger.  Det bør derfor legges opp til at en og samme 

lederrolle standardiseres med hensyn til ansvar og myndighet, det samme gjelder for 

delegasjonslinjene.  Dette innbærer at overordnet nivå bør forholde seg til ett styringssystem.  

Fakultetsledelsen mener at: 

 

 Universitetsledelsen må ha enhetlige delegasjonslinjer til fakultetsnivået.  Alle 

dekaner bør ha samme ansvars- og myndighetsområde 

 Fakultetsledelsen må ha enhetlige delegasjonslinjer til grunnenhetsnivået.  Alle 

grunnenhetsledere innen det enkelte fakultet bør ha samme ansvars- og 

myndighetsområde 

 

 

 



Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Notat 

 
 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Klaus Torgårdsvei 3 

Telefon: 22 84 53 00 
Telefaks: 22 84 53 01 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no  
 
 

 

Til: Rektor 

 

 

 

Dato: 20. februar 2014 

 Saksnr..: 2013/2636 

 

Forslag om endret rekrutteringsform for instituttleder ved Institutt for helse og 

samfunn 

Det vises til vedlagt henvendelse fra Institutt for helse og samfunn, med anmodning fra 

instituttrådet om endring av rekrutteringsform, slik at neste instituttleder rekrutteres gjennom 

valg. 

Nåværende instituttleder Jeanette Magnus er tilsatt leder, med utløp av periode pr 31.12.2014. 

Fakultetet ber rektor fremme sak for universitetsstyret, jf. Reglement for tilsetting og valg av ledere 

ved fakulteter og institutter, § 1-2 

 

Med vennlig hilsen 

 

Frode Vartdal      Bjørn Hol 

dekan       fakultetsdirektør 

 

 

 

Vedlegg: 

Oversendelse fra Institutt for helse og samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Astrid Holø, 41 21 63 40, astrid.holo@medisin.uio.no  

 

 

 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 

 

mailto:postmottak@medisin.uio.no
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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 LED Seksjon for ledelse 

 

 

 

Dato: 14.02.2014 

 Saksnr..: 2014/2636 KNUTTST 

Forslag til ny rekrutteringsform for instituttleder ved Helsam 

I 2010 vedtok et flertall i instituttrådet en anbefaling om at rekruttering av instituttleder skulle skje 

gjennom utlysning av stillingen. Siden det ikke var enstemmig flertall for rekrutteringsform i 2010 

var det naturlig at instituttrådet pånytt behandlet spørsmålet i forkant av en ny åremålsperiode. 

Instituttrådet ved Helsam, under ledelse av nestleder Terje P. Hagen, behandlet spørsmålet i møte 

20. janur 2014. Rådet fattet med 6 mot 1 stemme følgende vedtak:  

«Instituttrådet ved Helsam anbefaler for Universitetsstyret at instituttleder ved Helsam for 2015-

18 rekrutteres gjennom valg. 

Instituttrådet ved Helsam ber om at spørsmålet om styre eller råd ved instituttet utredes og 

forelegges rådet på neste ordinære møte i mai.»   

 

I henhold til normalregler for institutter skal forslaget om endret rekrutteringsform for 

instituttleder vedtas av Universitetsstyret. Vi ber om at fakultetet fremmer denne saken.  

Vedlagt følger referat fra behandling av saken i instituttrådet. Dette finnes også på: 

http://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/radet/2014/protokoll-20-jan.xml   

 

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 

+4722850509, k.t.stokke@medisin.uio.no 

http://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/radet/2014/protokoll-20-jan.xml
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Oversikt over hvordan instituttledere er rekruttert og om instituttene har råd eller styrer 

Fakultet Instituttleder Instituttstyre Instituttråd 

 Ansatt Valgt   

Matnat 6 2 8  

Samfunnsvitenskapelig fakultet  5 5  

Utdanningsfakultetet 2 1 3  

Juridisk fakultet 1 3  4 

Humanistisk fakultet 7  7  

Odontologisk fakultet 2  2  

Medisinsk fakultet 1 2  3 

 



Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Oppnevning av valgkomité for Helsam 
Sakstype: Vedtakssak 
Saksbehandler: Knut Tore Stokke 
Arkivsaksnummer:  
Vedlegg: 
Møtedato: 20.5.2014 
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Bakgrunn 
Instituttrådet ved Helsam gikk i januar 2014 inn for at instituttleder for perioden 2015-18 skulle 
rekrutteres gjennom valg. I henhold til Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og 
institutter ved UiO § 2-3, skal fakultetsstyret oppnevne en valgkomité for dette valget bestående av 
én student, én teknisk-administrativ og to vitenskapelige tilsatte.  
 
Universitetsstyret skal fatte vedtak i saken om rekrutteringsform for instituttleder ved Helsam i sitt 
møte 24. – 25. juni, men instituttet ønsker at valgkomité oppnevnes nå for at den skal kunne komme 
i gang med arbeidet med å gjøre stillingsbeskrivelsen kjent for potensielle kandidater. Hvis 
oppnevningen av valgkomité skulle avvent avgjørelse i universitetsstyret ville komiteen først kunne 
oppnevnes av fakultetsstyret i møte 16. september.  
 
Valgkomiteens mandat ihht § 2-3 er å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 
potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 
for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede kandidater. 
Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 
 
Instituttet fremmer forslag om at valgkomiteen for Helsam blir bestående av: 
professor Jørund Straand 
førsteamanuensis Eli Feiring 
rådgiver Anbjørg Kolaas  
student Eveline Smith 
 
Alle de foreslåtte er forespurt og har takket ja til å delta i valgkomiteen.  
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner den foreslåtte valgkomiteen.  
 



Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Ny lederstruktur ved Institutt for medisinske basalfag (IMB) 
Sakstype: Vedtakssak 
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Arkivsaksnummer: 14/5049 
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Bakgrunn 
Vi viser til saksframlegg fra IMB vedrørende bakgrunn for forslaget. 
 
Dekan støtter i hovedsak instituttleders forslag til organisering og ledelsesstruktur, men vil i det 
følgende kommentere noen forhold: 
 
Organisering 
Dekan støtter instituttleders forslag om å slå sammen nåværende avdelinger for henholdsvis 
anatomi, fysiologi og biokjemi. Forsknings- og undervisningstema for disse avdelingene er nært 
beslektet, og vi mener en sammenslåing vil kunne styrke samarbeidet og utløse synergieffekter.  
 
Navn på enheter 
Dekan mener navnebruken i ny struktur bør være konsekvent. Ny sammenslått enhet bør derfor, i 
likhet med de øvrige enheter på samme nivå, ha betegnelsen «avdeling» for eksempel «Avdeling for 
humanbiologi» (ikke avdelingsgruppe), og underliggende enheter bør være benevnt «seksjoner». 
Noe annet vil lett kunne skape forvirring så vel internt som i forhold til omgivelsene.  
 
Styre eller råd 
I instituttleders rapport foreslås etablering av instituttstyre. Begrunnelsen er at beslutninger fattet i 
et styre vil kunne ha større legitimitet enn beslutninger foretatt av instituttleder, og at man mener 
ordningen med instituttråd ikke innebærer vesentlig mindre ressursbruk enn ordningen med styre. 
Dekan mener spørsmålet om styre vs. råd på instituttnivå bør vurderes på prinisipielt grunnlag, og 
ønsker å  fremme egen sak om dette. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret gir tilslutning til instituttleders forslag til lederstruktur og organisering av 
avdelingene ved Institutt for medisinske basalfag. 

2. Fakultetsstyret anbefaler konsekvent navnebruk i ny struktur, slik at samtlige enheter på nivå 4 
benevnes som «avdeling» og på nivå 5 som «seksjon». 

3. Når det gjelder spørsmålet om instituttstyre vs. instituttråd, så vil dekan legge fram sak om dette 
på et senere tidspunkt. 
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Bakgrunn 
 
Institutt for medisinske basalfag oversender instituttleders forslag til ny lederstruktur og organisering 
av instituttets fagavdelinger for behandling i fakultetsstyret. Forslaget er presentert i notatet 
«Lederstruktur ved Institutt for medisinske basalfag, Instituttleders rapport, mars 2014» (vedlegg 1). 
Notatet bygger på et prosjekt for utredning av IMBs lederstruktur gjennomført i perioden mars 2013 
– mars 2014. Prosjektets mål har vært å etablere en struktur som sikrer optimal utnyttelse av 
ressurser og fremmer måloppnåelse i henhold til instituttets, fakultetets og universitetets strategiske 
planer. 
 
Intervjuer, workshops og arbeidsgruppemøter med IMBs ansatte har vist at det er behov for 
endringer som adresserer: 

• Styrking av internt samarbeid, samhandling og synergier. 
• Økt kapasitet for strategisk arbeid: Økt tilgang til eksterne midler krever et institutt som 

er proaktivt og tydelig profilert. Strategisk og utadrettet arbeid på vegne av instituttet, 
med innsats for å bedre instituttets muligheter til økt tilgang på eksterne midler, er 
krevende. En ny lederstruktur må gi økt kapasitet til strategisk arbeid og profilering av 
instituttets hovedområder for forskning. 

• Personaloppfølging og tydelighet i lederstruktur. Lederstrukturen må legge til rette for 
sterkere og høyere produksjon samlet sett for instituttet, der alle ansatte får oppfølging 
og bidrar aktivt, direkte eller indirekte. En ny organisering må legge til rette for en mer 
effektiv arbeidsdeling. 

• Oppfølging av og støtte til ledere: ledere i ny struktur må ha kompetanse, evne og 
kapasitet til å fasilitere og lede utvikling og retningsendring innenfor en gitt enhet i 
organisasjonen. 

• Mer skriftlighet og begrunnelser knyttet til viktige beslutninger etterlyses. 
• Habilitet i lederroller / interessekonflikter må håndteres og det må synliggjøres hvordan 

dette håndteres. 

 
Forslaget til ny lederstruktur er utarbeidet med utgangspunkt i de funn og analyser som er gjort i 
prosjektets ulike faser. Hovedaktiviteter og milepæler fremgår av prosjektets aktivitetsplan på 
instituttets interne websider («aktivitetsplan-lederstrukturprosjektet-IMB», vedlegg 2). 
Aktivitetsplanen med dokumentasjon fra hver aktivitet har vært og er tilgjengelig for alle ansatte ved 
IMB. 
 
Instituttrådets uttalelse ble gitt i rådsmøte av 26. mars 2014 («Instituttrådets innspill-rapport 
260314», vedlegg 3). Spørsmål som ble stilt av rådet er kommentert og besvart på prosjektets 
interne websider og lagt inn i «Ofte stilte spørsmål» («faq-lederstrukturprosjektet-imb», vedlegg 4). 
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I etterkant av instituttrådets behandling er instituttleders rapport gjort tilgjengelig på prosjektets 
websider og de ansatte er gitt anledning til å komme med skriftlige innspill før oversendelse til 
fakultetsstyret. Instituttleder har mottatt tre innspill («Innspill til instituttleders rapport - 
lederstruktur IMB», vedlegg 5). 
 
I kommentarene fra Avdeling for anatomi og Avdeling for fysiologi fremkommer blant annet at det 
ikke gis støtte til etablering av en ny enhet – en avdelingsgruppe - som vil inkludere dagens 
avdelinger for anatomi, fysiologi og biokjemi. Det uttrykkes også bekymring knyttet til at det nye 
ledernivået forventes å bli kostnadskrevende. 
 
Argumentene for og imot den nye avdelingsgruppen har vært vurdert i tidligere stadier av prosjektet. 
Etter instituttleders vurdering har det ikke fremkommet nye opplysninger som taler for å endre 
forslaget til ny struktur. Det vil være fullt mulig å sikre at de opprinnelige avdelingenes interesser blir 
ivaretatt i ny struktur. Dessuten er det viktig å poengtere at de tre avdelingene i stor grad har 
overlappende interesser. De tre avdelingene har et felles ansvar for preklinisk undervisning for 
profesjonsstudiet i medisin og de har en rekke overlappende forskningsområder. Den faglige og 
teknologiske utviklingen har dessuten ført til at det er stor grad av overlapp mellom avdelingene i 
forhold til utstyrsbehov og metoderepertoir. Når det gjelder kostnader ved ny struktur, vil 
instituttleder påpeke at det eksisterer kostnader både med dagens struktur (f.eks i form av 
manglende utnyttelse av ressurser og muligheter) og i avdelingenes eget forslag om en struktur der 
tre avdelingsledere ivaretar lederoppgaver fremfor at disse ivaretas av én leder for 
avdelingsgruppen.  

Avdeling for anatomi uttaler at forslaget om etablering av instituttstyre ikke er gjennomarbeidet. 
Etablering av styre vil inngå i implementeringsplan. Instituttet vil i den forbindelse se til 
universitetsloven og formatet for styrer som benyttes ved de andre fakultetene. Avdelingen uttaler 
videre at ledere og administrativt ansatte ikke skaffer inntjening til organisasjonen. Dette er en 
uriktig påstand, ettersom det er nødvendig å knytte ledelse og administrasjon til primærfunksjoner 
for å sikre inntekter og hindre tap i organisasjonen. En svak ledelse eller feildimensjonert 
administrasjon vil ikke være forenlig med god «inntjening». 
 
Avdeling for biokjemi ønsker at «avdelingsgruppen» omgjøres til avdeling, og at avdelingene under 
avdelingsgruppen får betegnelsen seksjoner. Argumentasjonen er at «avdelingsgruppe» gir en 
inkonsekvent organisering. Instituttleder har forståelse for denne argumentasjonen, men fastholder 
forslaget til ny struktur med innføring av en avdelingsgruppe med utgangspunkt i foreliggende ønsker 
om å profilere de klassiske fagdisiplinene. I den videre organisasjonsutvikling ved instituttet vil en 
avdelingsgruppe kunne bli omgjort til avdeling, dersom dette blir vurdert som hensiktsmessig. 
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Basert på den grundige prosessen i forbindelse med behandling av saken, er det etter instituttleders 
vurdering grunnlag for å opprettholde forslaget som presentert i notatet. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret gir tilslutning til instituttleders forslag til lederstruktur og organisering av 
avdelingene ved Institutt for medisinske basalfag. 
 
 



Lederstruktur ved Institutt for medisinske basalfag 

___________________________________________________________________________________________ 

Instituttleders rapport 

Mars 2014 

 

 

 

 

Sammendrag 

Institutt for medisinske basalfag har gjennomført et prosjekt for å vurdere behovet for endringer i lederstruktur. 

Med utgangspunkt i kartlegging av behov for endringer har instituttleder utarbeidet en rapport med forslag til 

ny struktur som vil bli behandlet i fakultetsstyret. En arbeidsgruppe har gitt råd i forbindelse med utarbeidelse 

av rapporten og de ansatte har vært løpende informert blant annet i allmøter. En rekke tilbakemeldinger er 

mottatt og har påvirket innholdet i rapporten.  

Tre avdelinger opprettholdes uforandret (biostatistikk, medisinsk atferdsvitenskap og ernæringsvitenskap). 

Hver av disse blir en budsjettenhet. Hver avdeling ledes av avdelingsleder. Ved Avd for ernæringsvitenskap 

opprettes seksjoner. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder. 

De øvrige tre avdelingene (anatomi, biokjemi og fysiologi) inngår i en ny avdeling, med betegnelsen 

avdelingsgruppe. Den nye avdelingsgruppen blir en samlet budsjettenhet. Avdelingsgruppen ledes av én 

avdelingsleder. De opprinnelige avdelingene blir et nivå tilsvarende seksjoner, men beholder sine opprinnelige 

avdelingsnavn.  Betegnelsen faglig leder, som tidligere har vært benyttet om lederrollen i de opprinnelige 

avdelingene, opprettholdes. Imidlertid blir funksjonsbeskrivelsen for faglig leder revidert og det legges nye 

oppgaver til rollen.  Faglig leder rapporterer til avdelingsleder. 

Instituttets forskningsgrupper, ledet av professor/1. amanuensis, bindes sammen i fagklynger, betegnet 

tematiske områder. De tematiske områdene skal ha en varighet på noen år og skal være dynamiske. De er 

derfor ikke formaliserte enheter. Ved Avd for atferdsvitenskap og Avd for biostatistikk (begge med færre enn 

30 ansatte) vil hver av avdelingene i utgangspunktet bli betraktet som ett tematisk område. Ved Avd for 

ernæringsvitenskap opprettes tematiske områder innenfor avdelingen. I den nye avdelingsgruppen opprettes 

tematiske områder innenfor avdelingsgruppen. 

En av forskningsgruppelederne i hvert tematiske område utpekes til å ha en koordinatorfunksjon, som skal 

bistå avdelingsleder i arbeidet med å lede og utvikle det tematiske området innenfor 

avdelingen/avdelingsgruppen. 

Ingeniørene vil ha tilknytning til forskningsgrupper (en eller flere), men personalansvaret og ansvaret for 

koordinering av ingeniørenes arbeidsoppgaver legges til avdelingsleder. Avdelingsleder kan delegere ansvaret 

til seksjonsledere (Avd for ernæringsvitenskap) eller faglige ledere (Avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og 

fysiologi). 
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1. Introduksjon 
 

Institutt for medisinske basalfag (IMB) er det største enkeltstående institutt for medisinsk 

grunnforskning i Norge. Instituttets overordnede målsetning er å fremme basalmedisinsk 

kunnskap for å forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og 

fremme god helse. Instituttets visjon (Strategisk plan 2010 – 2013) er at IMB skal være 1) et 

ledende nasjonalt senter for medisinsk grunnforskning på høyt internasjonalt nivå, 2) en 

viktig aktør innen translasjonsforskning som leverandør av sentral kompetanse til klinisk og 

forebyggende medisin, 3) ledende på forskningsbasert undervisning i medisinske basalfag, 

og 4) en sentral formidler av biomedisinsk kunnskap til samfunnet.  

Instituttet er ledende på flere forskningsområder og har gode forutsetninger for videre vekst 

og utvikling av sin virksomhet både innen forskning og forskningsbasert undervisning. 

Samtidig er det åpenbart at det foreligger en rekke utfordringer som må håndteres for at 

instituttet skal kunne øke mulighetene for en god utvikling videre. 

I mars 2013 startet IMB et lederstrukturprosjekt. Prosjektet har som målsetting å tilpasse 

organisasjonen for å sikre optimal utnyttelse av ressurser og måloppnåelse i henhold til 

instituttets, fakultetets og universitetets strategiske planer. Grunnleggende forhold knyttet 

til intern økonomi og ekstern finansiering representerer hovedutfordringer som instituttet 

må forholde seg til. 

Instituttets interne økonomi er som for de fleste andre institutter ved universiteter i Norge 

preget av økonomisk stagnasjon. Det er flere forhold som medvirker til dette: 1) Norge har 

valgt å satse på oppbygging av flere nye universiteter, fremfor å styrke de etablerte miljøene. 

2) De faste grunnbevilgningene, omtalt som basis for den interne økonomien, reduseres til 

fordel for forskningsfinansiering basert på resultatoppnåelse og konkurranse om midler. 

Midler flyttes fra forutsigbare interne potter til mindre forutsigbare eksterne kilder. 3) Både 

universitetet sentralt og fakultet gjennomfører ulike typer satsinger, blant annet for å 

posisjonere organisasjonen i det nye landskapet.  Selv om satsingene er nødvendige og 

fremtidsrettede og i flere tilfeller kommer instituttet direkte til gode, fører de uvegerlig til at 

midler bindes opp og at det økonomiske handlingsrommet på grunnivåene reduseres. IMB, i 

likhet med andre institutter ved UiO, blir derfor av flere grunner i økende grad avhengig av 

ekstern forskningsfinansiering. 

Tilgangen til ekstern forskningsfinansiering for instituttet preges av flere utfordringer: 1) Det 

finnes en rekke aktører nasjonalt, både ved universitetene og i sykehus- og instituttsektoren, 

som konkurrerer om de samme forskningsmidlene. 2) Det er en tydelig tendens at 

forskningsmidler konsentreres om utvalgte forskningsområder som enten vurderes som 

fremragende («excellent» eller «outstanding») eller spesielt samfunnsrelevante, eller begge 

deler. 3) Det kreves langsiktig arbeid for å lykkes med internasjonal finansiering, for 

eksempel fra EU. 4) Forandringene skjer hurtig og dyktige forskere med både meget gode 
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meritter og forskningsplaner kan oppleve at mulighetene for ekstern finansiering er 

avtagende. Samtidig er instituttets interne økonomi ikke sterk nok til å dekke opp 

finansieringsbehovene. 

I denne konkurransesituasjonen, og med utgangspunkt i tydelige trender i 

forskningsfinansieringen, er det nødvendig for IMB å foreta endringer i lederstruktur og 

organisering for å møte utfordringene.  

 

2. Nåsituasjonen 
 

Forskningsrådets fagevaluering fra 2011 gir et bilde av et institutt med overveiende meget 

gode, og i noen tilfeller fremragende, forskningsmiljøer. Det er imidlertid åpenbart at det 

foreligger en spennvidde internt på instituttet i resultatoppnåelse.  

Oversikter over tilgang til ekstern finansiering viser betydelige variasjoner. Et mindretall av 

instituttets forskningsgruppeledere har god og stabil tilgang til ekstern forskningsfinansiering. 

Flertallet er utsatt for svingninger, og flere har liten eller tilnærmet ingen tilgang til eksterne 

forskningsmidler. 

Instituttets totale tilgang til ekstern finansiering viser fluktuasjon over tid og ingen vesentlig 

vekst. Instituttet fikk ikke tilslag på SFF – søknader og har per i dag ikke formelt hovedansvar 

for senterdannelser med betydelig omfang av ekstern finansiering. Instituttet har en sentral 

rolle i Stamcellesenteret, men OUS er i førersetet. Instituttet har en mindre portefølje av EU-

prosjekter enn det forventes av UiO. Det er spesielle fordeler for fellesskapet knyttet til 

finansiering fra NFR og EU ved at universitet, fakultet og institutt tildeles betydelige 

forsterkningsmidler («resultatbasert omfordeling»). NFR- og EU-prosjekter har også 

regulerte satser for kostnadsdekning («overhead»), som er knyttet til kostnader med 

administrasjon og enkelte deler av lokal infrastruktur. 

I en situasjon med betydelig konkurranse har instituttet imidlertid gode grunnleggende 

forutsetninger for å lykkes. IMBs styrker omfatter blant annet: 1) Høy kompetanse blant 

instituttets ansatte.  2) Mange og høyt kvalifiserte søkere til ledige stillinger. 3) Relativt stabil 

internfinansiering over tid basert på instituttets bidrag til profesjonsutdanning i medisin og 

masterstudium i klinisk ernæring. 4) Samlokalisering i Domus Medica, kontinuerlig 

oppgradering og modernisering av de eldste delene av bygget, en nylig arealutvidelse og en 

generelt god tilgang til arealer. 
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2.1. Kartlegging og aksept for utfordringsbildet 
 

Intervjuer og workshops med ansatte resulterte i følgende hovedfunn: 

 Økt kapasitet for strategisk arbeid etterlyses. 

 Mer skriftlighet og begrunnelser knyttet til viktige beslutninger etterlyses. Dette 

omfatter også budsjettprosesser. Flere må ha større grad av oversikt over 

virksomheten. 

 Personaloppfølging har forbedringspotensial på flere nivåer. 

 En tydeligere organisasjonsmodell etterlyses: Linjelederordningen virker uklar for 

mange ansatte. Gruppelederne oppfattes som mer relevante og synlige. 

 Gruppeledere kan oppleve at de er for isolert. De har få å støtte seg på. 

 Internt samarbeid /samhandling / synergier bør kunne styrkes. 

 Habilitet i lederroller / interessekonflikter må håndteres og det må synliggjøres 

hvordan dette håndteres. 

Andre momenter som har kommet frem, blant annet basert på tilbakemeldinger fra en 

arbeidsgruppe knyttet til lederstrukturprojektet, inkluderer følgende:  

 Lederstrukturen må legge til rette for sterkere og høyere produksjon samlet sett for 

instituttet, der alle ansatte bidrar aktivt, direkte eller indirekte. 

 Ledere i ny struktur må ha kompetanse, evne og kapasitet til å fasilitere og lede 

utvikling og retningsendring innenfor en gitt enhet i organisasjonen 

 Avdelingslederansvaret bør inkludere å utføre regelmessige analyser av muligheter 

og potensialer blant de ansatte, samt å initiere retningsendring der grupper eller 

individer har begrenset utvikling og produksjon. 

Det må opprettes lederroller som blir oppfattet som meritterende. Avdelingslederrollen må i 

seg selv gi utviklingsmuligheter. Instituttledelsen har ønsket å påpeke følgende: 

 Den interne økonomien representerer et fundament som må suppleres med 

finansiering fra eksterne kilder. Det finnes et stort spenn av prosjekter og aktiviteter 

som er relevant for basalmedisinsk forskning, men det er begrenset hvor mange 

instituttet har interne midler til å gjennomføre. En ny lederstruktur må kunne støtte 

opp under arbeidet med tilgang til ekstern finansiering på en bedre måte enn dagens 

struktur. 

 Økt tilgang til eksterne midler krever et institutt som er proaktivt og tydelig profilert: 

Strategisk og utadrettet arbeid på vegne av instituttet, med innsats for å bedre 

instituttets muligheter til økt tilgang på eksterne midler, er krevende. En ny 

lederstruktur må gi økt kapasitet til strategisk arbeid og profilering av instituttets 

hovedområder for forskning, sammenliknet med dagens struktur.  

 Økt tilgang til eksterne midler krever et institutt som kombinerer behovet for 

stabilitet med evne til tilpasning: Intern forutsigbarhet, kombinert med evne til 
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kontinuerlig tilpasning til endringer i premisser for forskningsfinansiering, er 

krevende. En ny lederstruktur må forene behovet for stabilitet med kapasitet til å 

agere. 

 Økt tilgang til eksterne midler krever et institutt som har evne til å organisere en ny 

form for intern arbeidsfordeling som støtter opp under det krevende arbeidet.  En ny 

organisering må legge til rette for en mer effektiv arbeidsdeling. 

 Administrativ støtte ved IMB må ligge på et hensiktsmessig nivå. En ny lederstruktur 

må inkludere en optimal dimensjonering av administrativ støtte. 

Momentene ovenfor må tas hensyn til ved implementering av ny lederstruktur.  

Generelt er det åpenbart at instituttets styringsstruktur i dag er sterkt sentralisert og at 

dette gir utfordringer på en rekke områder, hvorav flere er identifisert ovenfor. I seg selv er 

dagens organisering også en utfordring for lederstrukturprosjektet, da personer i roller som 

gruppeledere eller faglige ledere uttrykker frustrasjon over opplevelsen av å ikke ha 

tilstrekkelig tid eller kapasitet til å delta i diskusjoner og arbeidsprosesser knyttet til 

instituttets virksomhet. 

Realisering av ny lederstruktur og tydeligere formalisering av lederroller krever at 

organisasjonen konkretiserer følgende:  

- Kompetansekrav for lederroller 

- Rekrutteringsstrategi og insentivordninger  

- Opplegg for opplæring, kompetanseutvikling og lederstøtte for nye ledere 

 

Det har vært et betydelig engasjement i forbindelse med Lederstrukturprosjektet. 

Instituttets ansatte har identitet og forventninger knyttet til å levere kvalitet og oppnå 

ambisiøse mål. «Instituttet har vilje til å lykkes.»  
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3. Ny lederstruktur og organisering 
 

Med utgangspunkt i utfordringsbildet, kartleggingsarbeidet ved instituttet og fakultetets 

føringer, anbefales en lederstruktur som skissert nedenfor. Strukturen bygger på 

forskningsgrupper (3.1) som deltar i tematiske områder (3.2) plassert i en avdelingsstruktur 

der de store avdelingene har ett underliggende, formalisert nivå (3.3). 

 

3.1. Forskningsgrupper  
 

Professor/1. amanuensis defineres i utgangspunktet som forskningsgruppeledere. En 

forskningsgruppe er den gruppen den enkelte professor/1. amanuensis rår over. 

Det foreligger utfordringer knyttet til at enkelte av dagens forskningsgrupper er små og kan 

mangle kritisk masse. Gruppelederrollen anses imidlertid som godt etablert, det antas at det 

ikke er behov for å gjøre vesentlige endringer i denne rollen, og det synes klart at ved 

rekruttering av nye professorer / førsteamanuenser må kandidatenes egnethet til å lede og 

initiere forskning stå sentralt. Det kan være aktuelt for enkelte å gå ut av en gruppelederrolle, 

men utfordringer knyttet til mangel på kritisk masse bør primært løses på annen måte.  

Imidlertid vil alle oppgaver for gruppeleder gjennomgås med sikte på å avklare om noen bør 

overføres til avdelingsledelsen og/eller forskningskoordinator i de tematiske områdene (se 

nedenfor). 

Rollen linjeleder i dagens struktur fjernes. Personalansvar overføres fra linjeledere til 

forskningsgruppeledere. Øvrige oppgaver som ligger til rollen linjeleder i dag legges til 

overliggende nivå. 

 

3.2. Tematiske områder 
 

Tematiske områder innenfor avdelingene: klynger av forskningsgrupper innenfor et 

fagområde og med tematisk innretning 

Det etableres tematiske områder – klynger av forskningsgrupper – som et viktig prinsipp for 

fremtidig organisering av instituttet. Tematiske områder forventes å resultere i en ny giv 

med sterkere og bedre profilering av forskningsområdene ved IMB, mindre grad av 

fragmentering, større grad av innretning mot felles langsiktige mål og en plan for 

arbeidsdeling innad i enheten for måloppnåelse.  Denne type organisering av forskningen 

antas å ville bidra til å utnytte tilgjengelige ressurser på en mer effektiv måte og til å styrke 

IMBs muligheter i konkurransen om eksterne midler både nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningsrådets biofagevaluering gir støtte til et slikt syn. 
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Etablering, koordineringsfunksjon og mulighet for reorganisering 

- Ved oppstart av ordningen etableres de tematiske områdene ved en bottum-up prosess. 

Det legges opp til dannelse av områder med 3-7 gruppeledere. 

- Innenfor det tematiske området vil avdelingsleder i samråd med 

forskningsgruppelederne utpeke en forskningskoordinator med oppgave å bistå 

avdelingsleder i å lede og utvikle området.  

- Områdene skal kunne dannes og utfases på en dynamisk måte. Avdelingsleder er 

ansvarlig for evaluering av resultater og planer og for initiering av prosesser som kan 

lede til endringer i sammensetning av de tematiske områder. 

Målsettinger 

- Hvert tematiske område skal ha definerte målsettinger. Målene kan være faglige 

og/eller tematiske, evt. knyttet til teknologianvendelse og felleskap om metoder og 

infrastruktur.  

- Målene nås gjennom bruk av arbeidsdeling (se nedenfor) og ved aktiv bruk av 

mekanismer og støtteapparat for å oppnå finansiering som er tilgjengelige, internt og 

eksternt. Avdelingsleder er ansvarlig for evaluering av planer og resultater. 

- Ambisjonsnivå i forhold til ulike typer ekstern finansiering skal defineres. Områdene skal 

være tydelige på hvorledes de vurderer mulighetene for en eller flere gruppelederes 

deltagelse i fremtidig SFF, SFI eller andre senterdannelser. 

Arbeidsdeling 

- Innenfor et tematisk område må de ulike oppgavene løses ut ifra individuelle 

forutsetninger og behov.  Det legges opp til en arbeidsdeling. Det er opp til de enkelte 

tematiske områder å foreslå overfor avdelingsleder hvorledes denne arbeidsdelingen 

skal ordnes.  

- Ved fordeling av oppgaver mellom vitenskapelig personell må det tas hensyn til 

karriereløp for den enkelte ansatte. Bruk av arbeidsdeling skal for eksempel ikke gå 

utover en forskers mulighet til utvikling av karriere i en tidlig fase. 

- Forskningskoordinator gir råd og innspill til arbeidsdeling, mens avdelingsledere har 

ansvar for implementering og oppfølging av ansatte i henhold til plan for arbeidsdeling.  

Fleksibilitet og medlemskap/tilhørighet 

- De tematiske områdene skal innrettes på en måte som gir mulighet for forskningsfaglig 

nytekning, og som samtidig gir forutsigbarhet og anledning til å kunne fokusere på gitte 

områder/temaer over lengre tid. 
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Ressurser 

- De økonomiske ressursene i et tematisk område hører i utgangspunktet inn under de 

enkelte gruppelederne. 

- I de tilfeller der enheten får økt tilgang til ressurser som resultat av arbeidsdeling (f.eks. 

tilslag på søknader der flere gruppeledere har medvirket til å ferdigstille søknaden) skal 

de som har bidratt også få ansvar for deler av ressursene. Dette defineres under 

utarbeidelse av søknadene.   

- Arealer hører inn under de enkelte forskningsgruppene, men skal utnyttes på en effektiv 

måte med minst mulig duplisering av funksjoner og mest mulig sambruk.  

Lokalisering 

- Graden av samlokalisering vil variere mellom ulike tematiske områdene. 

- Ved nytilsetting av gruppeledere vil fysisk nærhet til øvrige forskningsgrupper i de 

tematiske områdene være et mål, men ikke et krav.  

 

3.3. Avdelinger og nivåer 
 

I universitetsstrukturen er nivå 1 definert som universitetsledelse, nivå 2 som 

fakultetsledelse, og nivå 3 som instituttledelse. IMB vil ha følgende organisering under 

nivå 3: 

 Avd for biostatistikk (avdelingsleder, nivå 4), uten underliggende nivåer   

 Avd for atferdsvitenskap (avdelingsleder, nivå 4), uten underliggende nivåer   

 Avd for ernæringsvitenskap (avdelingsleder, nivå 4), med seksjoner (seksjonsleder 

nivå 5) 

 Avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og fysiologi (avdelingsleder, nivå 4), med 

avdelinger (faglig leder, nivå 5) 

Avdelingene innenfor avdelingsgruppen tilsvarer seksjoner. Navnsettingen er tilpasset 

behovet for å opprettholde kontinuitet i profilering av de eksisterende avdelingene. 

Med den nye organiseringen vil tre avdelinger opprettholdes uforandret (biostatistikk, 

medisinsk atferdsvitenskap og ernæringsvitenskap). Hver avdeling blir en budsjettenhet. Ved 

Avd for ernæringsvitenskap opprettes seksjoner.  

Med den nye organiseringen vil de øvrige tre avdelingene (anatomi, biokjemi og fysiologi) 

inngå i en ny avdeling, med betegnelsen avdelingsgruppe. Den nye avdelingsgruppen blir en 

samlet budsjettenhet. De opprinnelige avdelingene blir et nivå tilsvarende seksjoner, men 

beholder betegnelsen avdeling og beholder sine opprinnelige avdelingsnavn.  
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Organiseringen følger hovedlinjer basert på hovedansvar for undervisningen: 

- biostatistikk for fakultetet som helhet (Avd for biostatistikk) 

- atferdsfag i medisinstudiet (Avd for atferdsvitenskap) 

- ernæringsstudiet (Avd for ernæringsvitenskap) 

- humanbiologi i medisinstudiet (Avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og fysiologi) 

Avdelingslederne (nivå 4) rapporterer til instituttleder og inngår i instituttleders ledergruppe. 

I avdelingsgruppen / avdelingene på nivå 4 opprettes det en ledergruppe med 

sammensetning tilpasset avdelingsgruppens / avdelingenes behov. Ledergruppen er 

rådgivende for avdelingsleder. 

I avdelingene på nivå 5 (Avd for anatomi, Avd for biokjemi og Avd for fysiologi) beholdes 

rollen faglig leder, som tidligere har vært benyttet om lederrollen i de opprinnelige 

avdelingene. Faglig leder får personalansvar for underliggende nivå av 

forskningsgruppeledere. Mandatet for faglig leder vil bli revidert med henblikk på å sikre 

tydelighet i lederansvar og optimal intern organisering og resultatoppnåelse i 

avdelingsgruppen. Flere av oppgavene som ligger til rollen i dagens organisering vil kunne bli 

videreført, og nye oppgaver, tilpasset avdelingsgruppens behov, vil bli lagt til rollen, for 

eksempel begrenset økonomioppfølging, evt. personalansvar for ingeniører. Faglige ledere 

for avdelingene rapporterer til leder av avdelingsgruppen.  

I seksjonene, nivå 5, under Avd for ernæringsvitenskap, etableres rollen seksjonsleder, med 

personalansvar for underliggende nivå av forskningsgruppeledere. Mandatet for 

seksjonslederne vil bli tilsvarende mandatet for faglige ledere på nivå 5 i Avdelingsgruppe for 

anatomi, biokjemi og fysiologi, med tilpasninger til behovene i Avd for ernæringsvitenskap. 
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Fast tilsatte ingeniører, som er en del av IMBs bemanningsplan, rapporterer direkte til 

avdelingsleder, som kan delegere personalansvaret og ansvaret for koordinering av 

ingeniørenes arbeidsoppgaver til seksjonsledere / faglige ledere. Hver forskningsgruppe skal 

i utgangspunktet ha tilgang på ingeniørteknisk bistand svarende til en 50 % stilling. Det skal 

imidlertid gjøres tilpasninger til behov og satsinger i avdelingen. Et team av ingeniører som 

rapporterer til samme leder skal bidra til å løse oppgaver for de enkelte forskningsgruppene 

og oppgaver på tvers av gruppene, med henblikk på å oppnå synergier, inkludert 

kompetanseutveksling og effektiv tidsbruk. Prosjektfinansierte ingeniører rapporterer til 

gruppeleder i forskningsgruppen der de er tilsatt på prosjektet. 

I ny avdelingsstruktur vil hver budsjettenhet (avdelinger på nivå 4) få tildelinger etter en 

fordelingsmodell der følgende parametre vil være aktuelle: 

- Antall gruppelederstillinger og lektorater bestemt ut fra pålagte undervisningsoppgaver 

- Teknisk assistanse etter en gitt dimensjoneringsnøkkel, per i dag 0,5 per vitenskapelig 

toppstilling i laboratoriefag 

- Resultatkomponent basert på doktorgrader, publikasjonspoeng, EU og NFR inntekter 

- Resultatbasert komponent basert på bidrag til kostnadsdekning og leiestedsinntekter 

- Særskilte kostnader 

- Særskilte satsninger 

- Infrastruktur og inventar 

Tilsettingsmyndighet og myndighet til å inngå avtaler som forplikter ansatte og/eller institutt 

vil ligge på instituttnivå, som i dag.  

Nytilsettinger i vitenskapelige hovedstillinger innenfor avdelingene gjøres primært med 

utgangspunkt i en analyse av undervisningsbehov, slik at denne viktige funksjonen sikres. 

Det vil også kunne bli tatt hensyn til strategiske mål og forskningsprioriteringer.  

Ved Avd for ernæringsvitenskap opprettes tematiske områder innenfor avdelingen. I den 

nye avdelingsgruppen opprettes tematiske områder innenfor avdelingsgruppen. Ved Avd for 

atferdsvitenskap og Avd for biostatistikk (begge med færre enn 30 ansatte) vil hver av 

avdelingene i utgangspunktet bli betraktet som ett tematisk område. 

Oppsummering: 

- Hver avdeling med et helhetlig ansvar for undervisning og forskning  

- Avdelingsledere (nivå 4) i linje til instituttleder, deltar i instituttets ledergruppe 

- Hver avdelingsleder etablerer en ledergruppe med rådgivende funksjon 

- Nivå 5 ledelse 

- Ingeniørene i fast stab i linje til leder i nivå 4, evt. nivå 5 

- Budsjettfordeling etter ny modell 

- Nytilsettinger og rekruttering gjøres med utgangspunkt i en analyse av 

undervisningsbehov – sekundært etter strategiske mål/forskningsprioriteringer 

- Tematiske områder innenfor avdelingene på nivå 4 
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3.4. Avdelingslederrollen 
 

Avdelingsleder rapporterer til instituttleder og representerer et nytt, formalisert nivå i 

forhold til dagens organisering.  Avdelingsleder har ansvar for å følge opp og fasilitere faglige 

utviklingsmuligheter for de enkelte gruppeledere. Ansvaret inkluderer å utføre regelmessige 

analyser av muligheter og potensialer blant de ansatte, samt å initiere retningsendring der 

grupper eller individer har begrenset utvikling og produksjon 

Avdelingsleder skal også se til at de ulike arbeidsoppgaver utføres og at det foreligger 

tilfredsstillende dokumentasjon på at arbeidsplikten er oppfylt. 

Avdelingsleder skal ivareta et helhetlig ansvar for virksomheten i avdelingen/ 

avdelingsgruppen, herunder  

- Personalansvar for seksjonsledere / faglige ledere 

- Overordnet budsjett- og økonomiansvar for enheten 

- Sørge for at ressursene brukes i samsvar med instituttets føringer 

- Overordnet ansvar for ressurstilgang (personell og driftsmidler) til undervisningen 

- Overordnet ansvar for organiseringen av de tematiske områdene 

- Oppfølgingen av forskningskoordinatorer for de tematiske områdene 

- Overordnet resultatansvar for forskning 

- Budsjettansvar og budsjettdisponeringsmyndighet 

- Gi innspill i forbindelse med årsplaner, langtidsbudsjetter, regnskapsrapporter, eksterne 

prosjekter, fordeling av midler, tilsettinger, utredninger og høringer, mv. 

- HMS-ansvar 

- Rådgiver for instituttleder 

Avdelingsleder delegerer lederoppgaver til øvrige lederroller i henhold til mandatene for 

disse.  

 

3.5. Øvrige roller 
 

Forskningsgruppeledere vil i hovedsak ha de samme oppgavene som i dagens organisering. 

Personalansvar for ansatte i en forskningsgruppe kan bli lagt til forskningsgruppeleder.  

«Linjeledere» i dagens ordning opphører.  

Ved Avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og fysiologi vil faglige ledere ha personalansvar 

for gruppeledere i sine enheter og for øvrig få oppgaver delegert fra avdelingsleder. 

Mandatet for faglig leder skal sikre tydelighet i lederansvar og optimal intern organisering og 

resultatoppnåelse i avdelingsgruppen. Flere av oppgavene som ligger til rollen i dagens 

organisering vil kunne bli videreført, og nye oppgaver, tilpasset avdelingsgruppens behov, vil 
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bli lagt til rollen, for eksempel begrenset økonomioppfølging evt. personalansvar for 

ingeniører. Faglige ledere for avdelingene rapporterer til leder av avdelingsgruppen.  

Ved Avd for ernæringsvitenskap vil seksjonsledere ha personalansvar for gruppeledere i sine 

enheter og for øvrig få oppgaver delegert fra avdelingsleder. Mandatet for seksjonslederne 

vil bli tilsvarende mandatet for faglige ledere i avdelingsgruppen, tilpasset behovene ved Avd 

for ernæringsvitenskap. 

Forskningskoordinator i et tematisk område har ikke en linjefunksjon. Forsknings-

koordinator koordinerer et team av forskningsgruppeledere innenfor et tematisk område 

som definert ovenfor. Koordinatorrollene har som oppgave å bistå avdelingsledelsen i å 

utøve ledelse og utvikling av det tematiske området.  

 

4. Styre eller råd 
 

Det etableres et instituttstyre ved IMB. 

I følge normalreglene for institutter skal allmennfakultetene som hovedregel ha styre på 

instituttnivå. Profesjonsfakultetene kan med universitetsstyrets godkjenning opprette styre 

også på instituttnivå dersom de finner at hensynet til virksomheten tilsier det. Ingen 

institutter skal ha både styre og råd. 

Det er forhold som taler for både styrer og råd. I 2003 vedtok fakultetet å nedlegge styrene 

og opprette råd. Nedleggelse av styrene var ment å skulle redusere ressursbruk, gi en 

hurtigere saksbehandling, samt styrking av lederens fullmakter med større samsvar mellom 

ansvar og myndighet enn tidligere. Det ble forutsatt at grunnenhetsleder etablerer 

instituttråd, for på den måten å videreføre de positive elementer i den «gamle» 

styringsstrukturen. 

I normalreglene er instituttstyrenes sammensetning og myndighetsområde opplistet. I de 

samme normalreglene er også saksområdene for et rådgivende organ opplistet. 

Instituttrådene skal sammensettes og utpekes av de ulike grupper personale i samsvar med 

gjeldende valgregler og uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i 

et styre. Med disse reglene er det ikke opplagt at ordningen med råd innebærer vesentlig 

mindre ressursbruk enn ordningen med styre. 

Delegasjonslinjen fra fakultetet går til instituttstyre eller instituttleder. Viktige beslutninger 

som instituttstyret eller instituttleder skal ta er faglige prioriteringer og ressursfordeling. Tatt 

i betraktning at forskere er mer orientert mot fagspesialiteter nasjonalt og internasjonalt og 

disiplinfellesskapet ikke er avgrenset til det enkelte institutt kan beslutninger foretatt i et 

instituttstyre ha større legitimitet enn beslutninger foretatt av instituttleder. 



Aktivitetsplan 

 

Måned Aktivitet Formål Dato Gjennomført? 

Mars Allmøte 

Dokumenter: 

Presentasjon til 

allmøtet (pdf) 

  

Informasjon om formål  med 

organisasjonsgjennomgangen samt 

prosess for involvering og fremdrift 

21.03.13 x 

April Workshop 1 med 

ansatte  

Dokumenter: 

Presentasjon (pdf) 

Deltakere: 3 grupper 

med 8 deltakere (pdf): 

vitenskapelige og 

teknisk ansatte 

Oppsummering av 

innspill (pdf) 

Vurdering av IMBs nåværende 

lederroller og lederstruktur 

10.04.13 x 

April 9 intervjuer av 

ansatte med 

lederroller 

Dokumenter: 

Oppsummering av 

intervjuer (pdf) 

Styrker og  utfordringer knyttet til 

dagens lederroller 

Uke 15 x 

Mai Workshop 2 

med ansatte 

Deltakere som på 

workshop 1 med 

ansatte 

Dokumenter 

Presentasjon (pdf) 

Deltakere: 3 grupper 

med 8 deltakere (pdf): 

vitenskapelige og 

teknisk ansatte 

Bearbeide/videreutvikle og vurdere 

skisser til alternative modeller 

06.05.13 x 

http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/presentasjon-allmote-23.03.13.pdf
http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/presentasjon-allmote-23.03.13.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/arrangementer/workshop-2013-04-10.html
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/arrangementer/workshop-2013-04-10.html
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/presentasjon-ws1-10-04-13.pdf
http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/deltakere-workshops.pdf
http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/deltakere-workshops.pdf
http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/oppsummering-innspill-fra-teamene-ws-100413.pdf
http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/oppsummering-innspill-fra-teamene-ws-100413.pdf
http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/oppsummering-intervjuundersokelse_lederroller-imb_030513.pdf
http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/oppsummering-intervjuundersokelse_lederroller-imb_030513.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/presentasjon-ws2-06-05-13.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/deltakere-workshops.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/deltakere-workshops.pdf


Måned Aktivitet Formål Dato Gjennomført? 

Oppsummering av 

innspill (pdf) 

  

Juni  

Allmøte 

 

Dokumenter 

Presentasjon (pdf) 

  

Presentasjon av status, innspill 

og  hovedmomenter fra det innsamlede 

materialet 

06.06.13 x 

Juni Instituttråd: 

Ekstraordinært møte 

Presentasjon av status og hovedfunn. 

Diskutere videre prosess mot en 

anbefaling om endringstiltak 

10.06.13 x 

August Allmøte Presentere status i prosjektet. 

Tidspunkt: 1000-1100 i det lille 

auditoriet. 

16.08.13 x 

August Allmøte Presentere status i prosjektet. 

Tidspunkt: 1300-1400 i det lille 

auditoriet 

19.08.13 x 

August Allmøte Presentere status i prosjektet. 

Tidspunkt: 1100-1200 i det lille 

auditoriet 

20.08.13 x 

September Arbeidsgruppe 

avdelingsinndeling 

Dokumenter 

Notat om 

arbeidsgruppen 

mandat og 

sammensetning (pdf) 

Oppsummering fra 

arbeidsgruppen 

23.09.13 (pdf) 

Gjennomgang av avdelingsinndeling og 

lederroller. Oppstart for arbeidsgruppen 

4. september, med sluttrapport primo 

november. 

04.09.13 x 

Januar-

februar 

Avdelingsallmøter     x 

Mars Instituttråd 

Instituttrådets innspill 

Instituttleders rapport gjennomgås med 

henblikk på å skape klarhet og få 

26.03.14 x 

http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/innspill-workshop-2-samlet.pdf
http://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/innspill-workshop-2-samlet.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/presentasjon-allmote-06-06-13.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/notat-arbeidsgruppe-avdelingsinndeling-imb.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/notat-arbeidsgruppe-avdelingsinndeling-imb.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/notat-arbeidsgruppe-avdelingsinndeling-imb.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/notat-arbeidsgruppe-avdelingsinndeling-imb.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/oppsummering-arbeidsgruppen-oktober.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/oppsummering-arbeidsgruppen-oktober.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/oppsummering-arbeidsgruppen-oktober.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/instituttraadets-innspill-rapport260314.pdf


Måned Aktivitet Formål Dato Gjennomført? 

til instituttleders 

rapport (pdf) 

Instituttrådets kommentarer til 

rapporten. Ytterligere kommentarer til 

rapporten kan sendes til 

instituttleder@basalmed.uio.no frem til 

11. april. Dersom innsender ønsker det, 

blir skriftlige kommentarer vedlagt 

rapporten ved oversendelse til dekan. 

April Frist for 

kommentarer til 

instituttleders 

rapport 

  24.04.14 x 

April Oversendelse av 

rapport til dekan på 

MED 

Instituttleders rapport 

(pdf) 

Sammendrag av 

instituttleders rapport 

(pdf) 

  25.04.14   

Mai Fakultetstyre Behandling/vedtak 20.05.14   

 

https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/instituttraadets-innspill-rapport260314.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/instituttraadets-innspill-rapport260314.pdf
mailto:instituttleder@basalmed.uio.no
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/ledelsesstruktur-imb-20140328.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/samendrag-imb-lederstruktur-20140328.pdf
https://www.med.uio.no/imb/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ny-ledelsesstruktur/dokumenter/samendrag-imb-lederstruktur-20140328.pdf


Ofte stilte spørsmå l  

Spørsmål: Hvem har tatt initiativ til dette prosjektet? Finnes det en formell 

henvendelse fra fakultet? 

Prosjektet har blitt til i dialog mellom instituttleder og dekan. Instituttleder mener at nåværende organisering 

kan ha svakheter ved en for sterk grad av sentralisering. Dekan og rådgivende instanser ved fakultetet har 

ment at vår nåværende organisering kan oppfattes som uklar på enkelte områder og for mange oppgaver 

ser ut til å ligge til instituttlederrollen. Instituttet har for få formaliserte roller med oppgaver og ansvar knyttet 

til driften av virksomheten. 

Prosjektet startet derfor opp i samråd med fakultetet og har en definert aktivitetsplan der medvirkning fra 

ansatte er en avgjørende del. Det er ikke gitt en instruks fra fakultetet knyttet til prosjektet. 

Spørsmål: På hvilke måter har de ansatte muligheter til å få informasjon og 

hvordan blir de ansattes medvirkning ivaretatt? 

For å sikre ansattes medvirkning har tillitsvalgte vært med i prosjektet allerede i planleggingsfasen. Videre 

har prosjektet startet opp med workshops og intervjuer der til sammen 31 personer aktivt har deltatt. 

Allmøter, arbeidsgruppe og diskusjonsforum der ansatte deltar inngår også i prosjektet. Det er utarbeidet en 

nettside der informasjon i prosjektet er tilgjengelige for alle ansatte. 

Spørsmål: Hva er prosjektets tidsramme. Kan den justeres? 

Prosjektets tidsramme var opprinnelig mars – desember 2013. Som et resultat av arbeidsgruppens 

gjennomgang er prosjektet forlenget til mars 2014. 

Spørsmål: Har ledelsen bestemt seg for en spesifikk løsning i prosjektarbeidet? 

Ledelsen har lagt frem forslag til løsninger for å få tilbakemeldinger og synspunkter. Det er ikke konkludert 

med hvilke endringer som skal implementeres. 

Spørsmål: Hva blir mandatet og hvilke oppgaver vil ligge til lederrollene i den nye 

strukturen? 

De nye lederrollene er avdelingsleder, seksjonsleder/faglig leder og forskningskoordinator. Overordnet 

mandat og viktige eksempler på oppgaver for de nye rollene er omtalt på side 11-12 i rapporten. 

Avdelingslederrollen er sentral i den nye strukturen. Avdelingsleder får budsjettansvar innenfor sin avdeling 

og mandat og oppgaver som følger av dette. Seksjonsledere/faglige ledere, som rapporterer til 

avdelingsleder, vil ha personansvar for gruppeledere i sine enheter og vil i tillegg ivareta definerte oppgaver 

delegert fra avdelingsleder, tilpasset behovene i de enkelte avdelingene. Detaljene i denne delegeringen vil 

bli utarbeidet i forbindelse med implementering av den nye strukturen og i samarbeid med de som 

rekrutteres til de nye rollene. Forskningskoordinatorene har ikke formelle lederroller, men representerer de 

tematiske områdene. 

Spørsmål: Hvilke konsekvenser får ny struktur for det administrative 

støtteapparatet? Blir det opprettet flere administrative stillinger? 

Det administrative støtteapparatet ved IMB vil beholde sin nåværende organisering. Administrasjonen har 

vært betydelig omorganisert i de senere år og er tilpasset behovene som vil foreligge også i ny lederstruktur. 



De ulike lederne får sin støtte fra en felles IMB- administrasjon. Det vil ikke bli etablert lokale 

tilleggsfunksjoner. Dimensjoneringen av administrasjonen er til en hver tid bestemt av eksterne og interne 

krav og behovet for å være dimensjonert riktig for å oppfylle krav, sikre inntekter og hindre tap. 

Spørsmål: Hvordan vil de nye lederne bli rekruttert? 

Det etableres et styre ved IMB dere flere av medlemmene er valgt blant de ansatte. I et institutt med styre 

vil instituttleder tilsettes av styre, mens instituttleder, med styrets godkjenning, tilsetter avdelingsledere. 

Avdelingslederne er ansvarlige for oppnevningen av seksjonsledere/faglige ledere, med godkjenning fra 

instituttleder. Avdelingsledere vil også ha hovedansvaret for å følge opp de tematiske områdene og vil i 

samråd med gruppelederne i områdene oppnevne en forskningskoordinator for hvert tematisk område. I 

forbindelse med alle tilsettinger/oppnevninger i lederroller vil tilgjengelige mekanismer være nominering, 

intern utlysning, eller (for et fåtall) offentlig utlysning. 

Spørsmål: Hvor lang tilsettingsperiode vil de nye lederne ha? 

Dette fastsettes av styret. De nye rollene er planlagt som åremålsstillinger. En aktuell modell er tilsetting  4 

år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. 

Spørsmål: Hvilken kapasitet vil de ulike lederrollene kreve (tid til administrasjon 

og ivaretakelse av lederoppgavene)? 

Avdelingene er av ulik størrelse og har ulik type virksomhet. Omfanget av oppgaver som ligger til de nye 

lederrollene vil derfor variere mellom de ulike avdelingene. I de to største avdelingene vil 

avdelingslederrollen utgjøre en betydelig andel av stillingen. I forbindelse med delegering og konkretisering 

av mandat og oppgaver (se ovenfor) av hver lederrolle vil det også bli gjort en vurdering av omfang og 

tilpasning i forhold til andre oppgaver. 

Spørsmål: Hvilke konsekvenser får ny struktur for instituttlederrollen? 

Et av formålene med lederstrukturprosjektet er å sikre at instituttet har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta sine 

interesser internt ved UiO og overfor eksterne parter. Instituttleder er fast medlem i fakultetets lederforum 

og representerer instituttet i en rekke sammenhenger innad ved UiO, relevant for ressursfordeling og 

utvikling av virksomheten. Med den nye organisering bedres mulighetene for å arbeide langsiktig strategisk 

for instituttet, innenfor UiO og overfor eksterne parter. Med en styrket lederstruktur vil instituttleder også få 

økt kapasitet til å følge opp interne oppgaver, knyttet til samordning av alle deler av instituttets virksomhet. 

Ledere for seks virksomhetsområder rapporterer direkte til instituttleder: avdelingslederne, leder av 

administrasjonen og leder av dyreavdelingen. Instituttleder har det overordnede ansvaret for og jobber til 

dels operativt innenfor HMS, økonomi og personaloppfølging. Saker som ikke kan eller bør løses på lavere 

nivåer behandles av instituttledelsen. 

 



Høringsuttalelse til Instituttleders rapport mars 2014, angående Lederstruktur ved Institutt for 
medisinske basalfag. 

Fra Avdeling for fysiologi, 22.4.2014 

Instituttleder Bjålies rapport ble behandlet i avdelingens rådsmøte 2.4.2014, og avdelingen 
ønsker å kommentere rapporten på to punkter, først om organisasjonsstrukturen på IMB og 
dernest hva som kan gjøres for å bedre forskningen ved IMB og fremme våre muligheter for 
ekstern finansiering. 

Ad organisasjonsstrukturen: 

Rapporten imøtekommer mange av de synspunktene Avdeling for fysiologi har fremmet i sine 
tidligere behandlinger av rapporter angående lederstruktur prosjektet. Vi støtter det siste 
forslaget om at gruppeledere har personal- og økonomiansvar for egen gruppe, at rollen faglig 
leder formaliseres og legges inn i linjen, at personalansvaret for ingeniørene legges samlet til 
avdelingens ledelse, og at linjeleder rollen ikke videreføres. Men, et samlet råd ved Avdeling 
for fysiologi stiller seg avvisende til den nye lederstrukturen på ett, ikke uvesentlig punkt. Det 
gjelder opprettelse av en felles avdelingsleder for avdelingene anatomi, fysiologi og biokjemi. 
Rapporten inneholder ingen klar argumentasjon for at en slik ny lederstilling vil løse de 
problemene som IMB står overfor når det gjelder å produsere bedre forskning og å øke 
finansieringen til forskning på en bedre måte enn de enkelte avdelingenes ledere. Tvert i mot 
er den generelle oppfatningen på avdelingen at opprettelse av en slik stilling vil være meget 
kostnadskrevende og trekke de få gjenværende midlene på IMB vekk fra forskningen. Det er 
også vanskelig å se hvordan de tre avdelingene med sine ulike særinteresser skal kunne 
representeres i IMBs lederteam av én og samme person.  

Vi forstår at lederspennet mellom instituttleder og linjeleder/gruppeleder slik det er i dag er 
for stort, men avdelingen mener at dette kan løses mer hensiktsmessig ved å la de tre faglige 
lederne fungere som avdelingsledere og i ledergruppe rundt instituttleder, sammen med 
avdelingslederne for ernæring, atferdsfag og statistikk. Lederne for avdelingene slik det er i 
dag utfører en rekke ledelsesoppgaver i form av kostnadsfrie verv. Dette er økonomisk 
gunstig, og det er derfor viktig at administrative oppgaver og rapportering begrenses i den 
grad det er mulig. Avdelingsledere skal støttes av nestledere. 

Vi foreslår derfor at lederne på avdelingene fysiologi, biokjemi og anatomi fungerer som 
formaliserte avdelingsledere og inngår i lederteam med instituttbestyrer. Vi ønsker også at 
opprettelse av ny, felles avdelingsleder for de tre avdelingene ikke gjennomføres.  

Av de oppgaver som var tiltenkt den nye avdelingslederen, slik det er angitt i rapporten 
(gjengitt nedenfor), bør disse dels skyves opp til instituttleder (merket I) eller tildeles 
avdelingslederne (A) for anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæring, atferdsfag og statistikk. Noen 
overordnete, strategiske oppgaver bør løses på tvers av avdelingene av avdelingslederne 
sammen med instituttleder som et forskningsutvalg (FU). Vi foreslår at disse oppgavene 
fordeles som angitt (våre forslag angitt i kursiv): 



A -Avdelingsleder skal se til at de ulike arbeidsoppgaver utføres og at det foreligger 
tilfredsstillende dokumentasjon på at arbeidsplikten er oppfylt. 
 
I - Personalansvar for seksjonsledere / faglige ledere (= avdelingsledere som foreslått 
ovenfor) 
A - Overordnet budsjett- og økonomiansvar for enheten (= avdelingene) 
A - Sørge for at ressursene brukes i samsvar med instituttets føringer  
I+A - Overordnet ansvar for ressurstilgang (personell og driftsmidler) til undervisningen  
FU - Overordnet ansvar for organiseringen av de tematiske områdene  
FU - Oppfølgingen av forskningskoordinatorer for de tematiske områdene  
FU - Overordnet resultatansvar for forskning  
I + A avhengig av oppgave - Budsjettansvar og budsjettdisponeringsmyndighet  
I + A + FU +forskningskoordinatorene - Gi innspill i forbindelse med årsplaner, 
langtidsbudsjetter, regnskapsrapporter, eksterne prosjekter, fordeling av midler, 
tilsettinger, utredninger og høringer, mv.  
I + A - HMS-ansvar  
Nestledere + A - Rådgiver for instituttleder 

 
 
Bedre forskningen ved IMB 

Når så instituttets organisasjonsstruktur er på plass, er neste spørsmål hva kan vi gjøre for å 
bedre forskningen og å øke mulighetene for ekstern finansiering. 

Bedre muligheter for god forskning og nytenkninger mener vi kan fremkomme ved økt 
interaksjon mellom instituttets gruppeledere. Til det er klyngedannelse ett av flere tenkelige 
virkemidler. Vi er innforstått med at utarbeidelse av planer og implementering av 
klyngedannelse vil kreve behov for lederinnsats. En slik nedenfra-og-opp prosess vil kreve 
kreativ tilrettelegging for interaksjoner mellom gruppelederne både når det gjelder faglige 
spørsmål og teknologi. Denne funksjonen var tiltenkt den nye felles avdelingslederen. Vi 
mener denne bør ligge hos IMBs lederteam, dvs. instituttleder med de 6 avdelingslederne 
(FU), og således ivareta følgende funksjon som angitt i rapporten: 

Avdelingsleder har ansvar for å følge opp og fasilitere faglige utviklingsmuligheter for 
de enkelte gruppeledere. Ansvaret inkluderer å utføre regelmessige analyser av 
muligheter og potensialer blant de ansatte, samt å initiere retningsendring der 
grupper eller individer har begrenset utvikling og produksjon. 
 

Det er mange andre initiativ som i fremtiden kan settes i system for å øke mulighetene for 
forskningsfinansiering, som f.eks. hyppig informasjon om spesifikke utlysninger fra EU eller 
andre relevante programmer som strategisk kobles opp imot de ulike forskningsgruppene og 
forskningsmiljøene.  

 



Høringsuttalelse til Instituttleders rapport mars 2014, ”Lederstruktur ved 
Institutt for medisinske basalfag”. 

Fra Avdeling for anatomi, 23.4.2014 

Instituttleder Bjålies rapport ble behandlet i avdelingsmøte 7.4.2014 (gruppeledere 
og ingeniører var invitert og deltok), og avdelingen ønsker å kommentere rapporten 
slik: 

Vi takker for instituttleders initiativ til å gjennomgå lederstrukturen ved Institutt for 
medisinske basalfag. Instituttet er stort og møter samtidig økende konkurranse om 
ressurser til forskning både lokalt og nasjonalt. Disse to forholdene tilsier at en 
gjennomgang og eventuell optimalisering av struktur og ledelse ved IMB kan være 
nyttig. Eksterne forskningsfinansieringskilder foretar løpende endringer i sine 
vurderinger og premisser, og IMB må forholde seg til dette. Kanskje har det også på 
noen fagfelt foregått strukturelle endringer i kravene til god forskning, slik at såkalt 
«kritisk masse» har økt. Vi ser imidlertid problemer med instituttleders foreløpige 
rapport på et to vesentlige punkter: 

1) Vi finner ikke godtgjort at opprettelsen av en ny avdelingsgruppe for anatomi, 
biokjemi og fysiologi vil være hensiktsmessig for noen av de to forholdene 
nevnt over. 

2) Vi finner det ikke godtgjort at den form for tematiske områder 
(forskningsklynger) som er skissert i rapporten vil fremme vitenskapelig 
forskning ved IMB. 
 

Generelt om forskningsvirksomheten ved IMB: 
Tre viktige forutsetninger for god forskning er ressurser, kreativitet og 

samarbeid, og gjennomføringsevne. 
 Ad gjennomføringsevne: Alle gruppeledere ved IMB sitter på mer enn 
tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å utvikle levedyktige forskningsprosjekter, til å 
lede en mindre gruppe gjennom slike prosjekter, og til å publisere gode artikler på 
internasjonalt nivå. Dette er grunnfjellet i organisasjonen, og utgjør en betydelig 
forskningsmessig ressurs som må tas vare på av instituttet og universitetet.  

I tillegg finnes også gruppeledere med tilstrekkelig forskningsledererfaring til 
også å lede større grupper gjennom mer komplekse prosjekter frem til publikasjoner 
på aller øverste internasjonale publiseringsnivå. Disse gruppelederne må stimuleres til 
å utvikle og gjennomføre slike prosjekter, med støtte fra NFR og EU, dvs midler av 
en størrelse som IMB/UiO ikke kan bidra med alene. Men i likhet med mindre 
grupper vil også disse gruppene ha behov for moderat støtte fra egen organisasjon for 
å sikre en viss basisaktivitet også i perioder uten ekstern finansiering.  
 IMB har en egeninteresse i at alle gruppeledere utvikler sin egen karriere mot 
stadig mer omfattende og krevende forskningsprosjekter. IMB har derfor en oppgave i 
å strukturere sin organisasjon mot økt tilgang på ressurser, kreativitet og samarbeid, 
og gjennomføringsevne hos de enkelte grupper.  
 
Vedr. forslag om ny avdelingsgruppe for anatomi, biokjemi og fysiologi:  



Ad ressurser: Blant de viktigste innvendingene mot opprettelsen av ny 
avdelingsgruppe er at denne vil medføre et ekstra ledernivå i organisasjonen. Dette 
krever ansettelse og ressurser for administrative aktiviteter. Det eksisterende nivå av 
faglige ledere, eller avdelingsledere, ved anatomi, biokjemi og fysiologi kan håndtere 
driften av disse avdelingene sammen med gruppelederne på en bedre måte enn 
tilfellet er i dag, for eksempel slik det er skissert i høringsuttalelsen fra Avdeling for 
fysiologi. Opprettelsen av en ny avdelingsgruppe vil medføre økte kostnader, uten at 
vi kan se nye gevinster på de andre områdene. Vi synes forslaget er for dårlig 
begrunnet. 
 Ledere og administrativt ansatte skaffer ikke inntjening til organisasjonen, 
men kan legge mer eller mindre til rette for at det blir gjort av andre. Inntjening, i 
form av god forskning som gir mulighet for innhenting av eksterne midler, kommer 
organisasjonsmessig nedenfra. Her finner vi forskningsgrupper ledet av 
professor/førsteamanuensis, understøttet av laboratorieingeniør, sammen med 
studenter, PhD-stipendiater og postdocs. Disse gruppene er den produktive enhet i 
organisasjonen. De må understøttes med administrative tjenester og spesialenheter, 
men det sier seg selv at denne staben må holdes på et lavt nivå, for ikke å binde opp 
ressurser som kunne vært direkte anvendt til forskning. Antall administrative stillinger 
ved IMB har vokst betydelig, og utgjør en betydelig kostnad for instituttet. Avdeling 
for anatomi er bekymret for at å innføre et nytt ledelsesnivå vil skru denne spiralen i 
feil retning, med svekket forskningsinnsats som resultat. 

I den grad IMB har knappe finansielle ressurser kan det være et tegn på at vi 
har ansatt for mange personer innen administrasjonen uten at det er dekning for dette 
på inntektssiden. Opprettelse av et en ny avdelingsgruppe mellom instituttledelsen og 
avdelingene med tilhørende administrativ ledelse er et skritt i feil retning i så måte.  

Den akademiske frihet til selv å velge forskningstematikk og 
fordypningsretning holdes allerede i betydelig grad i sjakk av eksterne 
bevilgingsinstitusjoners føringer og vurderinger. Det er velkjent at for mye tematisk 
styring vil kunne avlive den virkelig gode og originale forskningen. Det er bred 
enighet i forskerkretser, støttet av nær samtlige internasjonale evalueringskomiteer, 
om at grunnforskningen i Norge i dag lider under for mye tematisk styring. Allikevel 
hevdes det fra tid til annen at forskningen kunne vært bedre dersom den hadde vært 
styrt på en bedre måte. Dette gjelder både tematikk: «oppnå kritisk masse», 
«etterkomme eksterne føringer og behov» og ressursforvaltning: «arbeidsdeling 
forskning/undervisning», «satse på fyrtårnene» etc. I motsetning til dette synes det 
ikke å være en utbredt oppfatning ved Avdeling for anatomi at vår vitenskapelige 
fremgang begrenses av mangel på ledelse. Vi er bekymret for at den foreslåtte 
ledelsesstruktur ikke vil medføre noen forskningsgevinst, og at man undervurderer 
negative effekter av økt styring og intern prioritering og arbeidsdeling. I en tid preget 
av «New public management» ideologi reises det fra ulike hold krav og forventninger 
om mer  ”top down” målstyring av forskning. Vi finner det ikke dokumentert at slik 
målstyring er et egnet virkemiddel til å øke forskningens kvalitet eller kvantitet, og 
mener det finnes flere eksempler på institusjoner der for sterk styring har vært 
ødeleggende.   
 



Vedr.  forslag om tematiske områder: 
Ad kreativitet og samarbeid: Det er opplagt at kreativt samarbeid mellom 

grupper med komplementære profiler kan skape synergier som ikke enkeltgrupper 
oppnår alene. Videre synes det klart at gruppeledere med små bevilgninger vil kunne 
ha betydelig nytte av økt lokalt samarbeid om forskning og om søknader. Forslaget 
om tematiske områder tar utgangspunkt i dette. Det kan være en fordel om IMB 
legger til rette for slikt samarbeid på flere nivåer. Men slik de tematiske områder er 
beskrevet i det foreliggende forslag, skapes et innrykk av at de er innrettet som 
redskaper for å styre forskning mer enn de er innrettet til å stimulere til gode frivillige 
relasjoner og økt samlet gjennomslagkraft. Til tross for at det er en trend i tiden mot 
økt ”top down” styring av forskning, finner vi det ikke dokumentert at slik styring er 
et egnet virkemiddel til å øke forskningens kvalitet eller kvantitet. Snarere finnes flere 
eksempler på det motsatte.  

Videre er det klart at det tidligere foregikk alt for lite samarbeid mellom 
grupper og avdelinger og institutter ved Det medisinske fakultet i Oslo. Mye er 
imidlertid endret. Det foregår nå et utstrakt samarbeid mellom grupper på kryss og 
tvers i miljøet, også internasjonalt. Det bør selvsagt stimuleres til økt ressursmessig 
samordning og økt faglig samarbeid, men vi ser at det er mulig å styrke slikt 
samarbeid på bedre måter enn den utforming de tematiske områdene er gitt i 
instituttleders rapport. Samarbeid kan for eksempel stimuleres ved at det avsettes 
midler til felles stipendiater i prosjekter der flere IMB-grupper inngår. 
 Det bør slås fast at alle professorer/førsteamanuenser har samme plikt/rett til 
forskning, samt samme plikt/rett til undervisningsoppgaver. Frivillig, ønsket, kreativt 
samarbeid er en ytterst dynamisk og stimulerende prosess. Innordning og pliktmessig 
”arbeidsdeling” kan vanskelig utløse den energi som skal til for å heve forskningens 
kvalitet og kvantitet.  

Vår avdeling vil starte med økt bruk av felles seminarer og 
prosjektpresentasjoner for å gjøre oss alle mer kjent med det som foregår i grupper 
som forsker på andre områder enn våre egne.  
 
Om forslaget om styre: 
Forslaget om opprettelse av instituttstyre er upresist formulert og virker prematurt. 
Det er f.eks. ikke drøftet om det skal være valgt eller tilsatt styreleder, og forslaget 
sier lite om styrets sammensetning. Det er heller ikke drøftet om og hvorfor en slik 
innretning vil bidra til å utløse mer og bedre forskning enn dagens ordning. Vi er 
gjerne med på en slik drøftelse i fremtiden. 
 
Konklusjon 
Etter en grundig prosess der alle gruppeledere har deltatt, og laboratorieingeniører har 
blitt konsultert, finner Avdeling for anatomi ikke å kunne gi sin tilslutning til 
Instituttleders rapport mars 2014, ”Lederstruktur ved Institutt for medisinske 
basalfag”. 



 

Notat 

Dato: 7. april, 2014 

 

Vdr. Lederstrukturprosjektet: kommentar rundt betegnelsen «avdelingsgruppe» 

Vi viser til det nye forslaget til lederstruktur på IMB, hvor bl.a. avdelingen for fysiologi (F), 
anatomi (A) og biokjemi (B) beholder sine «avdelings» betegnelser med egne 
«fagligledere», med inngår inn i en «avdelingsgruppe» ledet av en avdelingsleder. 
Samtidig forblir «avdeling for ernæringsvitenskap» en egen avdeling, men nå delt i 3 
seksjoner. Avdelinger for atferdsvitenskap og biostatistikk er uforandret.   

En struktur med 3 avdelinger og en «avdelingsgruppe» virker ikke konsekvent på tvers 
av IMB. Skal avdelinger for B, A og F inngå i en større enhet, bør da denne være én 
avdeling, delt i tre seksjoner / divisjoner på lik linje som «avdeling for 
ernæringsvitenskap».  Flere på IMB vil sikkert reagere på et forslag om å erstatte 
betegnelsen «avdeling» med seksjon eller divisjon, men etter vår mening er dette 
semantikk. Vårt forslag ville derfor være å gruppere B, F og A under et «avdeling» med 
et nytt navn som f. eks. «Department of Molecular Medicine» eller «Department of Cell 
and Molecular Biology» e.l. slik at IMB vil bestå av fire avdelinger, hvorav to er store med 
hver 3 divisjoner eller seksjoner.  

Hilsen 

Avdeling for Biokjemi 

Ved faglig leder Philippe Collas 

 



Instituttrådets innspill til rapport  
ny lederstruktur 

Instituttrådsmøte 26. Mars 2014 



Følgende spørsmål og innspill er notert. Kommentarer 
til disse er innarbeidet i prosjektets FAQ, som er 
tilgjengelig på prosjektets nettside.  
 
• Rådet ønsker en tydeligere presisering av mandat og 

oppgaver for forskningskoordinator, faglig 
leder/seksjonsleder, avdelingsleder 

• Hvilke konsekvenser får ny struktur for det  
administrative støtteapparatet? Blir det opprettet flere 
administrative stillinger?  

• Ønsker presisering av rekruttering til lederrollene:  
nominering, intern utlysning, eller offentlig utlysning 

• Presisering av varighet: åremål for alle lederroller 
• Hvilken kapasitet vil de ulike lederrollene kreve (tid til 

administrasjon og ivaretakelse av lederoppgavene)? 
• Hvilke konsekvenser får ny struktur for 

instituttlederrollen? 
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Ledelsens gjennomgang – underlag, møtereferat og tiltaksplan 

Sammenfatning 

Ledelsens gjennomgang på fakultetsnivå viser at HMS-systemet ved fakultetet i store trekk fungerer etter intensjonen (konf. prosedyren for ”Ledelsens 
gjennomgang”).  Det er likevel slik at det er knyttet utfordringer til å få det systematiske HMS-arbeidet til å bli en integrert del av ledernes ansvar på alle 
nivåer i organisasjonen (konf. HMS-årsrapportene for 2013 fra instituttene)  

Underlag 

Sjekkliste Underlag Vedlegg 
nr 

a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av 
samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som 
organisasjonen pålegger seg 

HMS-internrevisjonsrapporter:  

UiO sentralt hadde bestemt at laboratoriesikkerhet skulle internrevideres i 2013. 
Dette gjaldt fire fakulteter, blant annet IMB ved MED-fakultetet. Da IMB fikk tilsyn 
fra Arbeidstilsynet, ble den planlagte internerevisjonen utsatt. Denne vil i stedet bli 
gjennomført i 2014. 

Det er ikke utarbeidet egen plan for internrevisjon ved fakultetet.  

 

 

 

 

Vurdering av samsvar: 

 HMS-stab har ansvar for å fange opp endringer i regelverk og rammebetingelser. 
Enhetsledere er ansvarlig for at lokale prosedyrer er i tråd med lov og forskrifter og 
sørge for at lokale prosedyrer oppdateres ved behov. Nye prosedyrer og eventuelle 
oppdateringer skal legges fram for enhetens LAMU. Det er ukjent om enhetslederne 
har sjekket om lokale prosedyrer er i tråd med lov og forskrifter. Enhetene er ikke 
blitt bedt om å rapportere på dette i årsrapporten for 2013. 
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 
nr 

b) resultater av deltagelse og konferering Referat fra leder og verneombud sin gjennomgang av verneombudets deltagelse i 
HMS-arbeidet. 

Enhetene er ikke blitt bedt om å rapportere på dette i HMS- årsrapporten, men det er 
lite trolig at leder og verneombud sammen har foretatt en evaluering av 
verneombudenes deltagelse i HMS-arbeidet. 

 

Liste over hvor verneombudet eller andre ansattrepresentanter har deltatt i HMS-
arbeidet det siste året. 

Verneombudene har deltatt på vernerunder der dette har blitt gjennomført i 2013. 
Ledelsen ved enhetene har hatt jevnlige møter, både med ledende verneombud og 
med noen av områdeverne-ombudene. 

Flere ansatte og Lokalt hovedverneombud/områdeverneombudet for Fak.adm. har 
deltatt i en IHR-arbeidsgruppe. Flere av sakene som ble behandlet berører HMS-
forhold. 

Lokalt hovedverneombud/områdeverneombud for Fak.adm har deltatt i 
arbeidsgruppen som har jobbet med ny seksjonsstruktur i fakultetsadministrasjonen. 

Lokalt hovedverneombud/områdeverneombudet for Fak.adm. er for perioden 2012-
2014 en av ansattrepresentantene i MED-LAMU sammen med to andre 
ansattrepresentanter. Alle verneombudene ved IMB er enten medlemmer eller 
observatører i IMB-LAMU. Ved Klinmed er verneombud arbeidstakerrepresentanter 
i Klinmed- LAMU.  
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 
nr 

c) relevante henvendelser fra eksterne interesseparter, 
inklusive klager 

Liste over henvendelser angående HMS fra samarbeidspartnere, finansører, 
underleverandører eller andre. 

Samarbeidsavtale om HMS mellom OUS og UiO ble underskrevet mars 2012. 
Arbeidet med å utarbeide den tilhørende veiledningen ble ferdigstilt høsten 2013. 
Avtale med Ahus er ikke på plass, men arbeidet er igangsatt. 

 

d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon Statistikk for sykefravær. 
Fakultetet hadde i snitt et sykefravær på 2,25 % i 2013 mot 2.45 % i 2012. Med et så 
lavt sykefravær stilles det spørsmål ved om alt fravær blir registrert i HR-portalen 
slik det skal. Det antas at det skjer en viss underrapportering fra vitenskaplige 
ansatte generelt og ansatte i 20 % stillinger ved Klinmed spesielt. 
 
Enkelte avdelinger/seksjoner hadde et langt høyere sykefravær, men dette skyldes 
som oftest små enheter der en eller to personer har vært langtidssykemeldte. 
 
Enhetene rapporterer at de følger opp de sykemeldte i tråd med føringene i IA-
avtalen, men BHTs deltagelse i dialogmøter er mye lavere enn hva antall 
langtidssykemeldte skulle tilsi.  
 

1 

Statistikk for uønskede hendelser. 
 
Fakultetet meldte inn 7 saker til UiOs avvikssystem i 2013 mot 11 i 2012, seks er 
meldt inn fra IMB, en fra Klinmed. Det er sannsynlig at det er en underrapportering 
av uønskede hendelser fra Klinmed. 
 

2  
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 
nr 

Informasjon om beredskapssituasjoner, beredskapsøvelser. 

Lokal beredskapsplan ble ferdigstilt høst 2012. Det er gjennomført en sentral 
beredskapsøvelse i des.2012 der MED-FAK deltok. På bakgrunn av erfaringene fra 
øvelsen er sammensetningen av den lokale beredskapsgruppen endret.  

De fleste enhetene rapporterer at det henger interne varslingsplakater i lokaler der 
ansatte ved MED-FAK har sine arbeidsplasser, mens IMB jobber med å få dette på 
plass i alle laboratorier 

Ved Sogn Arena ble det gjennomført brannøvelse i 2013. Det er inngått avtale med 
BOS om brannøvelse hvert annet år. Instituttene rapporterer at brannøvelser er 
gjennomført i alle UiO-bygg i 2013. 

 

Resultater av arbeidsmiljøundersøkelser. 

HMS-årsrapporten for 2013 fra enhetene viser at vernerunde er gjennomført i 
fakultetsadministrasjonen og Helsam, men ikke på REK og i flere av verneområdene 
på Klinmed og på IMB. 

Det er ikke blitt gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved fakultetet i 2013, men 
arbeidsmiljøundersøkelse, ARK, ble igangsatt i Fakultetsadministrasjonen i des.2013 
og følges opp i vår 2014.  

 

Resultater av tilsyn fra myndighetene. 

Helsedirektoratet gjennomførte i des.2012 tilsyn på IMB på laboratorier der det 
jobbes med genmodifisert materiale. Avdekkede avvik er nå lukket. 
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 
nr 

IMB har hatt tilsyn knyttet til kjemiske og biologiske helsefarer fra Arbeidstilsynet 
høsten 2013. Det ble ikke utferdiget noen pålegg i forbindelse med tilsynet. 

 

Resultater av overvåkning / målinger. 

IMB meldte i fjor inn behov for helseundersøkelser og ulike målinger av inneklima til 
BHT. Det meste av dette er fulgt opp og gjennpomført, men noen tiltak er etter avtale 
med instituttledelsen flyttet til 2014. 

 

e) i hvilken grad målet er oppnådd Måloppnåelse og manglende måloppnåelse innen HMS. (Har virksomheten egne 
HMS-mål, bruk dem, hvis ikke bruk UiOs HMS mål.)  
 
MED-FAK har ikke utarbeidet egne mål. Det er utarbeidet en HMS-strategiplan for 
perioden 2014 – 2020 på basis av UiOs operasjonelle mål.  
 
Operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved UiO 
Ha risko under kontroll ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å 
fremstå som fullt forsvarlig gjennom et aktivt arbeid med: 
 
• Identifisering av aktuelle HMS-risikoer - ivaretas gjennom risikovurderinger, 

vernerunder, tilsyn og revisjoner. 
• Konkret ansvarsplassering – er konkretisert i HMS- strategiplan 2014 – 2020. 

Enheten har satt i gang tiltak for å oppnå dette. 
• God risikostyring og tilpasset beredskap – er konkretisert i HMS- strategiplan 

2014 – 20120. Enhtene har igangsatt tiltak for å sørge for dette.  
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 
nr 

Enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå med et arbeids- og 
læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet gjennom: 
 
• Kontinuerlig forbedringsarbeid – ivaretatt gjennom det systematiske HMS-

arbeidet 
• Utstrakt medvirkning – ivaretatt gjennom vernetjenesten,  medarbeidersamtaler 

og allmøter 
• Utøvelse av tydelig ledelse – er konkretisert i HMS- strategiplan 2014 – 2020. 

Enheten har satt i gang tiltak for å oppnå dette.   
 

f) status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak 
og forebyggende tiltak 

Oppsummering av hvordan uønskede hendelser er håndtert, om uønskede hendelser 
fører til tiltak, hvor mange som er åpne og lukket, hvor lang tid det tar å lukke 
sakene. 

Det er kun IMB og Klinmed som har meldt inn uønskede hendelser til HMS- stab. 
Det kan se ut til at uønskede hendelser i hovedsak rapporteres i OUS- linjen ved 
Klinmed, ikke til UiO.   

I henhold til HMS-årsrapportene er det igangsatt tiltak i forhold til de meldte 
hendelsene. Sakene ansees derfor som lukket. 

 

g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere 
gjennomgåelser 

Tiltaksplan fra forrige ledelsens gjennomgang med status. 

Forslaget om at institutt med egne prosedyrer bør rapportere om det er gjort 
samsvarsvurderinger med lov/forskrifter kom ikke med i HMS-
årsrapporteringsskjemaet for 2013. 

Et punkt om konkret gjennomgang/evaluering av verneombudets deltagelse kom 

3 
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 
nr 

ikke med i HMS-årsrapporteringsskjemaet for 2013. 

På basis av den årlige ”Ledelsens gjennomgang” og utvalgte strategier skal det 
utarbeides en handlingsplan for 2014- 2015 med derpå årlige revisjoner i 
strategiperioden. Enhetene er ikke blitt bedt om å rapportere om dette er gjort i HMS-
årsrapporten for 2013.   

h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn 
til lovbestemte krav og andre krav som angår 
arbeidsmiljøet 

Informasjon om endrede lover og forskrifter, ny teknologi etc. 

For å etterkomme kravene i OHSAS-standarden er det utarbeidet en HMS-
strategiplan. Det er laget nye HMS-websider for fakultetet påoverordnet nivå og for 
fakultetsadministrasjonen, Helsam, IMB og Klinmed som dokumenterer det 
systematiske HMS-arbeidet.  

 

i) anbefalinger om forbedringer HMS-faglige anbefalinger. 

Det kan være grunn til å evaluere skjemaet for HMS-årsrapportering for å forenkle, 
men også for å få med spørsmål som belyser alle forhold som ”Ledelsens 
gjennomgang” skal vurdere . 

 

 



Kostnadssted Frav.-/fremmøtedager Planl arbeidsdager Frv./fremm. - planl.
Sum totalt 7292,39 367977,00 2 %

Sum fakadm 563,25 21729,00 3 %
0000500100 Seksjon for ledelse 68,03 4609,00 1,48 %
0000500101 Arkiv 74,32 1494,00 4,97 %
0000500102 Studieseksjonen 153,93 4807,00 3,20 %
0000500103 MEDDR 51,94 2088,00 2,49 %
0000500104 MEDIS 0 249,00 0,00 %
0000500105 Seksjon for økonomi 20 996,00 2,01 %
0000500106 Personalseksjonen 14,55 708,00 2,06 %
0000500108 MEDKOM 53,05 747,00 7,10 %
0000500109 REK SØRØST 66,81 3913,00 1,71 %
0000500110 Medisinsk informati 10 1122,00 0,89 %
0000500112 Adm service 50,62 996,00 5,08 %

Sum IMB 1875,74 75590 2,48 %
0000510000 Medisinske Basalfag 0 60,00 0,00 %
Administrasjonen IMB 328,15 9285,00 3,53 %
0000510100 Administrasjonen 85,67 4157,00 2,06 %
0000510101 Økonomiseksjonen 69,52 1731,00 4,02 %
0000510102 Elektronikkverksted 3 249,00 1,20 %
0000510103 Mekanisk verksted 18,76 1057,00 1,77 %
0000510104 IT-avdelingen 151,2 2091,00 7,23 %
0000510105 Komparativ medisin 408,59 2938,00 13,91 %
Avdeling for anatomi 131,38 14544,00 0,90 %
0000511000 Anatomi 0 0,00 0
0000511010 MAKRO 25 747,00 3,35 %
0000511011 Synaptisk nevrokjem 0,5 2293,00 0,02 %
0000511012 Molekylær nevrovit. 12 2739,00 0,44 %
0000511013 Nevrale systemer 10,77 2450,00 0,44 %
0000511014 Plastisitet nevropi 0 1738,00 0,00 %
0000511015 Immunbiologi 16,61 2398,00 0,69 %



0000511016 Molekylær immunolog 66,5 2179,00 3,05 %
Avdeling for fysiologi 180,06 11508,00 1,56 %
0000511100 Fysiologi 0 0,00 0
0000511110 Inflammasjon 98 2523,00 3,88 %
0000511111 Systemfysiologi 36 1660,00 2,17 %
0000511112 Hjerneutvikling 6,71 1225,00 0,55 %
0000511113 Hjernesignaler 22,5 1777,00 1,27 %
0000511114 Plastisitet 5 1513,00 0,33 %
0000511115 GliaLab 0 258,00 0,00 %
0000511115 Glicaller 0 462,00 0,00 %
0000511210 Cellesyklus apoptos 11,85 2090,00 0,57 %
Avdeling for biokjemi 85,72 9664,00 0,89 %
0000511211 Stamcelle-epigeneti 80,4 6010,00 1,34 %
0000511212 Membrantransport 5,32 3654,00 0,15 %
Avdeling for ernæringsvitenskap 718,84 18924,00 3,80 %
0000511300 Ernæringsvitenskap 0 0,00 0
0000511310 Mat oksidativt stes 211,68 3855,00 5,49 %
0000511311 MOLERNBIOL 220,63 3233,00 6,82 %
0000511312 Kostholdsforskning 79,28 4869,00 1,63 %
0000511313 Molekylær ernæring 64,5 2559,00 2,52 %
0000511314 Ernæringsbiologi 138,75 3142,00 4,42 %
0000511315 Samfunnsernæring 4 1266,00 0,32 %
Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 7 2855,00 0,25 %
0000511400 Atferdsvitenskap 0 0,00 0
0000511410 Atferdsforskning 7 2855,00 0,25 %
Avdeling for biostatistikk 8 4360,00 0,18 %
0000511500 Biostatistikk 0 0,00 0
0000511510 BIOSTAT 8 4360,00 0,18 %
0000511600 CMBN 5 492,00 1,02 %

Sum Helsam 1468,3 97317 1,51 %
0000520000 Helse og samfunn 16,5 498,00 3,31 %
Adm helsam 187,61 8439,00 2,22 %



0000520100 Adm helsam 103,57 4148,00 2,50 %
0000520101 Adm Forskningsveien 48,54 1949,00 2,49 %
0000520102 Adm Ullevål 35,5 2342,00 1,52 %
0000521000 Helsefag 107 6576,00 1,63 %
0000521100 HELED 55,5 11050,00 0,50 %
0000521200 Sykepleievitenskap 396,3 7711,00 5,14 %
0000521300 Medisinsk etikk 19 3990,00 0,48 %
0000521400 Samfunnsmedisin 48,5 10779,00 0,45 %
0000521500 Allmennmedisin 419,39 10458,00 4,01 %
0000521510 Praksisordning 1/2 198,5 7283,00 2,73 %
0000521511 Praksisordning 10 20 30533,00 0,07 %

Sum Klinmed 3385,1 173341 2 %
0000530000 Klinmed 0 1049,00 0,00 %
Administrasjonen Klinmed 536,92 9604,00 5,59 %
0000530100 Klinmed adm 6 334,00 1,80 %
0000530101 Økonomiseksjonen 201,5 2366,00 8,52 %
0000530102 Personalseksjonen 124,38 2015,00 6,17 %
0000530103 Info og systemdrift 2 36,00 5,56 %
0000530103 Systemdrift 34,64 1454,00 2,38 %
0000530104 KLINMEDUL 99,4 2745,00 3,62 %
0000530104 Undervisning og sta 2 44,00 4,55 %
0000530120 Foto/video 67 610,00 10,98 %
0000530210 CCB 0 1207,00 0,00 %
0000530211 CIR 0 498,00 0,00 %
0000530220 JEBSEN 0 1,00 0,00 %
0000530224 KGJIRC 0 62,00 0,00 %
0000530226 KGJCIRC 0 26,00 0,00 %
0000530300 Adm Ahus 21 1084,00 1,94 %
Sum PHA-klinikken 810,69 25962,00 3,12 %
0000531000 PHA-klinikken 29 1374,00 2,11 %
0000531010 Selvmordsforskning 515,55 5710,00 9,03 %
0000531011 Psykoseforskning 29 5318,00 0,55 %



0000531012 Rus og avhengighet 34,14 8259,00 0,41 %
0000531013 Psykiatri barn-unge 177 1245,00 14,22 %
0000531014 Voksenpsykiatri 26 4056,00 0,64 %
MDK 82,5 11054,00 0,75 %
0000531100 MDK-klinikken 11 797,00 1,38 %
0000531110 Hjertemedisinsk 0 2528,00 0,00 %
0000531111 Lungemedisinsk 0 498,00 0,00 %
0000531112 Nyremedisinsk 0 665,00 0,00 %
0000531113 Gastromedisinsk 0 996,00 0,00 %
0000531114 Infeksjonsmedisinsk 0 1397,00 0,00 %
0000531115 Geriatrisk 62,5 1383,00 4,52 %
0000531116 ENDO 0 2043,00 0,00 %
0000531118 Indremedisinsk 0 249,00 0,00 %
0000531119 Akuttmedisinsk 0 249,00 0,00 %
0000531120 Pasientmedvirkning 9 249,00 3,61 %
KKN 201,88 14956,00 1,35 %
0000531200 KKN-klinikken 103,61 3545,00 2,92 %
0000531211 Plastikk 0 249,00 0,00 %
0000531212 Øyeavdelingen 0 2043,00 0,00 %
0000531213 ØNH-avdelingen 27 1628,00 1,66 %
0000531214 Fysmed og rehab 0 1434,00 0,00 %
0000531215 Nevrokirurgi 27 1782,00 1,52 %
0000531216 Psymed avd 0 249,00 0,00 %
0000531217 Nevrologisk 44,27 4026,00 1,10 %
KVB 155,2 10693,00 1,45 %
0000531300 KVB-klinikken 23 1256,00 1,83 %
0000531310 Kvinne 23,8 3289,00 0,72 %
0000531311 Barn 35 4955,00 0,71 %
0000531312 PFI 73,4 1193,00 6,15 %
HLK 228,51 20283,00 1,13 %
0000531500 HLK-klinikken 14 996,00 1,41 %
0000531510 Eksperimentell med. 75,66 5581,00 1,36 %
0000531511 Thorax 57,6 2108,00 2,73 %



0000531512 Lungeavd 0 996,00 0,00 %
0000531513 Kardiologisk 30 1542,00 1,95 %
0000531514 Kirurgisk Forskning 14,25 747,00 1,91 %
0000531515 Karavdelingen 0 498,00 0,00 %
Akuttklinikken
0000531700 Akuttklinikken 37 4216,00 0,88 %
0000531710 Ferdighetssenteret 0 3599,00 0,00 %
KDI 896,92 37065,00 2,42 %
0000531800 KDI-klinikken 119,5 2679,00 4,46 %
0000531810 Medisinsk genetikk 25 2274,00 1,10 %
0000531811 Mikrobiologi 33,2 3766,00 0,88 %
0000531812 Immunologi 176,97 8338,00 2,12 %
0000531813 Patologi 302,55 7802,00 3,88 %
0000531814 Medisinsk biokjemi 36,18 2799,00 1,29 %
0000531815 Farmakologi 139,52 4611,00 3,03 %
0000531816 ARN-avdelingen 1 1615,00 0,06 %
0000531817 Intervensjon 0 1162,00 0,00 %
0000531818 Rettsmedisin 63 1992,00 3,16 %
0000531871 KGJIRC 0 27,00 0,00 %
KKT 460 35893,00 1,28 %
0000531900 KKT-klinikken 39 1754,00 2,22 %
0000531910 Kreftbehandling 73,5 2241,00 3,28 %
0000531911 Gastrokirurgi 0 2484,00 0,00 %
0000531912 Urologi 0 830,00 0,00 %
0000531913 Transplantasjon 68 3189,00 2,13 %
0000531914 Rev-Hud-Inf 39 3237,00 1,20 %
0000531915 Blodsykdommer 0 1298,00 0,00 %
0000531916 Kreftforskning 25 4961,00 0,50 %
0000531917 IMI 0 498,00 0,00 %
0000531918 IIF 31 3536,00 0,88 %
0000533000 Indremed og labfag 99,5 10598,00 0,94 %
0000533010 EPIGEN 10 982,00 1,02 %
0000533010 Molbio og labfag 75 285,00 26,32 %



0000533100 Kirurgiske fag, Ahu 0 5539,00 0,00 %
0000533200 Helseforsk og psyk 12,48 2292,00 0,54 %



08.05.2013 08.05.2013 MED/
Geilo 
legesenter stikkskade student stikkskade

27.02.2013 22.02.2013 MED/IMB
øvelse på 
blodprøvetaking student stikkskade

Student 1 stakk seg 
på sprøyten før den 
ble brukt til 
prøvetaking på 
student 2

02.04.2013 11.06.2013 MED/IMB Rom 1150
Elektrisk feil i et 
mikroskop. 

Det er årlig service og 
ettersyn på 
mikroskopene

26.06.2013 15.10.2013 MED/IMB Ernæring

Strømutkobling, 
avtrekkene nede. 
Feilinfo og 
mulighet for 
eksponering

EA korrekt og tidlig 
info fra EA

06.09.2013 10.09.2013 MED/IMB Fysiologi

Åpnet sentrifuge før 
den stoppet. Kutt i 3 
fingre. ansatt kutt

23.10.2013 23.10.2013 MED/IMB Fysiologi
kutt med brukt 
skapell ansatt kutt

09.04.2013 17.04.2013 MED/KLINM MIKA

Hentet opp prøver 
fra tank med 
flytende N2. fast ansatt

Irritasjon i 
øynene. 
Brukte 
skjerm.
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Møtereferat 

Enhet: MED-FAK Dato: 29.04.2013 

Leder: Bjørn Hol (fakultetsdirektør) Andre deltakere (navn og stilling): Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
(ass.fakultetsdirektør) 

 
HMS-koordinator: Liv B.Finess 

Tiltaksplan 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

a) resultater av interne revisjoner og 
vurderinger av samsvar med lovbestemte 
krav og med andre krav som 
organisasjonen pålegger seg 

Ledelsen ser det ikke som aktuelt å utarbeide egen revisjonsplan for 2013. 
Internrevisjon av andre HMS-områder enn laboratoriesikkerhet vurderes i 
løpet av året. En eventuell plan for kommende år skal godkjennes av MED-
LAMU.  

Institutt med egne prosedyrer bør rapportere om det er gjort 
samsvarsvurderinger med lov/forskrifter. Et punkt om dette legges inn i 
HMS-årsrapporteringsskjemaet. 

01.12.2013 Fakultetsledelse  

HMS-koordinato  

 

 

 

 Nei 

b) resultater av deltagelse og konferering For å styrke deltagelse og konferering utover det som skjer i de foraene som 
eksisterer ved de ulike enhetene, innkaller Fakultetsledelsen til et fellesmøte 
for alle verneombud ved fakultetet minst en gang i året. 

Et punkt om konkret gjennomgang av verneombudets deltagelse legges inn i 
HMS-årsrapporteringsskjemaet. 

01.12.2013 Fakultetsledelse  

HMS-koordiinat  

  Nei 

c) relevante henvendelser fra eksterne 
interesseparter, inklusive klager 

Ingen Dato   
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

d) organisasjonens 
arbeidsmiljøprestasjon 

HMS-årsrapportene for 2012 fra enhetene viser at  
• sykemeldte følges opp 
• ikke alle har fått tilbud om medarbeidersamtaler 
• uønskede hendelser meldes i tråd med UiOs prosedyre (IMB) 
• risikovurderinger gjennomføres (IMB) 
• opplæring av ansatte og studenter ikke blir tilstrekkelig dokumentert 
• brannøvelser er gjennomført i bygninger eid av UiO 
• tiltak nedfelt i handlingsplaner er delvis fulgt opp og gjennomført 
• at det holdes jevnlige informasjonsmøter med vernelinjen og de ansatte  

  
Noen av forholdene bør likevel følges nøye pga av mulig underrapportering 
(oppfølging av sykemeldte og innmelding av uønskede hendelser/avvik fra 
Klinmed). 
 
Andre fokusområder for 2013 bør være: 
• Tydeliggjøring av ansvar for oppfølging av ansatte og for det systematiske 

HMS-arbeidet ved instituttenes underenheter 
• Gjennomføring av vernerunder i alle verneområder   
• Tilbud om medarbeidersamtaler til alle ansatte 
• Dokumentasjon av opplæring og gode rutiner for mottak av  
• nyansatte 
• Planlagte helseundersøkelser og ulike målinger av inneklima ved  

IMB  
• Gjennomføring av en egen beredskapsøvelse ved fakultetet. 
• Gjennomføring og oppfølging av ARK 

01.12.2013 Fakultets- og 
instituttledelsen 
 
 
 

Brev sendt 
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

e) i hvilken grad målet er oppnådd UiOs operasjonelle HMS-mål er til en viss grad nådd, men fakultetet mangler 
gode strategier for å oppfylle alle målene fullt ut. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som blant annet skal komme med forslag til HMS-strategi/mål 
for MED-FAK og utarbeide et årshjul for HMS-arbeidet ved fakultet. 

På basis av den årlige ”Ledelsens gjennomgang” og utvalgte strategier skal det 
utarbeides en handlingsplan for 2014- 2015 med derpå årlige revisjoner i 
strategiperioden (2014 – 2020). 

01.09.2013 Fakultetsledelse  
HMS-koordinato  

 +/- 

f) status for undersøkelse av hendelser, 
korrigerende tiltak og forebyggende 
tiltak 

Meldte avvik er lukket Dato   

g) oppfølgingstiltak etter ledelsens 
tidligere gjennomgåelser 

Ikke aktuelt 

 

Dato   

h) endrede forutsetninger, inklusive 
utvikling med hensyn til lovbestemte 
krav og andre krav som angår 
arbeidsmiljøet 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal dokumentere at fakultetet som 
helhet gjenomfører et systematisk HMS-arbeid i tråd med kravene i OHSAS-
standarden 

31.12.2013 HMS-koordinato  Utført 

i) anbefalinger om forbedringer Evaluere og justere skjemaet for HMS-årsrapportering. Sende ut beskjed til 
enhetene om rapportering gjennom Ephorte for å sikre tilbakemelding 
innen fristen (utgangen av januar hvert år).  

01.12.2013 HMS-
koordordinator 

+/- 
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Møtereferat 

Enhet: MED-FAK Dato: 25.04.2014 

Leder: Bjørn Hol (fakultetsdirektør) Andre deltakere (navn og stilling): Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
(ass.fakultetsdirektør) 

 
HMS-koordinator: Liv B.Finess 

Tiltaksplan 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

a) resultater av interne revisjoner og 
vurderinger av samsvar med lovbestemte krav 
og med andre krav som organisasjonen 
pålegger seg 

Ledelsen ser det ikke som aktuelt å utarbeide egen revisjonsplan for 
2014. Internrevisjon av andre HMS-områder enn laboratoriesikkerhet 
vurderes i løpet av året. En eventuell plan for kommende år skal 
godkjennes av MED-LAMU.  

Institutt med egne prosedyrer bør rapportere om det er gjort 
samsvarsvurderinger med lov/forskrifter. Et punkt om dette legges 
inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet for 2014. 

01.12.2014 Fakultetsledelsen 

HMS-koordinator 

 

b) resultater av deltagelse og konferering For å styrke deltagelse og konferering utover det som skjer i de foraene 
som eksisterer ved de ulike enhetene, ønsker Fakultetsledelsen å ha et 
fellesmøte med alle verneombudene ved fakultetet en gang i året. For 
2014 avholdes det et forberedende planleggingsmøte med de ledende 
verneombudnene i løpet av våren, mens et eventuelt fellesmøte avholdes 
etter at valg av nye verneombud er gjennomført, dvs i løpet av november 
måned. 

Et punkt om konkret gjennomgang/evaluering av verneombudets 

01.12.2014 Fakultetsledelsen 

HMS-koordiinato  
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

deltagelse legges inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet for 2014. 

c) relevante henvendelser fra eksterne 
interesseparter, inklusive klager 

Ingen Dato   

d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon HMS-årsrapportene for 2013 fra enhetene viser at  
• det er uklart om alle har fått tilbud om medarbeidersamtaler 
• det er uklart om opplæring av ansatte og studenter blir tilstrekkelig 

dokumentert 
• vernerunder ikke er gjennomført alle steder 
• tiltak nedfelt i handlingsplaner bare delvis er fulgt opp og  

gjennomført 
 

Noen forhold bør følges nøye pga av mulig underrapportering:  
• oppfølging av sykemeldte  
• rapportering av uønskede hendelser/avvik (Klinmed). 
 
Andre fokusområder for 2014 bør være: 
• Tydeliggjøring av ansvar for oppfølging av ansatte og for det 

systematiske HMS-arbeidet ved instituttenes underenheter 
• Planlagte helseundersøkelser og ulike målinger av inneklima  
• Gjennomføring og oppfølging av ARK ved alle enheter 
•  
Det sendes et brev til instituttene der de blir gjort oppmerksom på hva 
«ledelsens gjennomgang» på fakultetsnivå har avdekket som 
forbedringspunkter, samt å be om at resultatet/tiltaksplanen av 
instituttenes «gjennomganger» blir formidlet til fakultetsledelsen. 

31.05.2014 Fakultets- og 
instituttledelsen 
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

e) i hvilken grad målet er oppnådd UiOs operasjonelle HMS-mål er til en viss grad nådd. Fakultetets HMS-
strategiplanen for 2014 – 2015 m/årshjul synliggjør strategier for å 
kunne nå målene.  

For å nå målet om «Tydelig ledelse» når det gjelder HMS-arbeid, skal 
Modul 5 i UiOs HMS-opplæringstilbud tilbys alle ledere ved Medfak i 
løpet av høsten 2014. 

På basis av den årlige ”Ledelsens gjennomgang” og utvalgte strategier 
skal det utarbeides en handlingsplan for 2014- 2015 med derpå årlige 
revisjoner i strategiperioden. 

01.12.2014 Fakultetsledelsen  
Instituttledelsen 
HMS-koordinator 

 

f) status for undersøkelse av hendelser, 
korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 

Meldte avvik er lukket Dato   

g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere 
gjennomgåelser 

Ikke gjennomførte tiltak skal effektueres i 2014  01.12.2014 Fakultetsledelsen 
og HMS-koord. 

 

h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling 
med hensyn til lovbestemte krav og andre krav 
som angår arbeidsmiljøet 

Fakultetes dokumentasjon av et systematisk HMS-arbeid i tråd med 
kravene i OHSAS-standarden videreføres med fokus på gode nettsider. 

01.12.2014 HMS-koordinator  

i) anbefalinger om forbedringer Evaluere og justere skjemaet for HMS-årsrapportering. Sende ut 
beskjed til enhetene om rapportering gjennom Ephorte for å sikre 
tilbakemelding innen fristen (utgangen av januar hvert år).  

01.12.2014 HMS-
koordordinator 
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Fakultetsnotat – Orienteringssak 

 

Til: Det medisinske fakultetsstyre 

 

Med.fak.sak: 
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe 
Oslo, 1.april 2014 
 
Resultatmål 2014 – Resultater 2008-2013 
 
Da universitetsstyret behandlet årsplan 2012-2014 i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på 
institusjonsnivå: 
 

 Studiepoeng pr registrerte student – ikke fastsatt 
 Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år  
 Studentmobilitet – øke med 20-25 % 
 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – øke med 10 % 
 EU-inntekter – vekst på 50 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år 
 NFR-inntekter – vekst på 10 % 

 
Målsettingene er forventet nådd innen utgangen av 2014. 
 

Som ovenfor nevnt gjelder disse målforslagene på institusjonsnivå, slik at de eksakte målene på 

fakultetet er litt annerledes. I dialog med Universitetsledelsen ble målene differensiert i forhold til 

det enkelte fakultets utgangspunkt. Følgende måltall er presentert for Det medisinske fakultet i 

planperioden: 

 
 Studiepoeng pr registrerte student – ikke fastsatt 
 Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år  
 Studentmobilitet – øke 5 % i forhold til gjennomsnittlig registrert utveksling 2006-2010, øke 

15 % i forhold til registrert utveksling i 2010, totalt 8 % av studentmassen  
 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – øke 24 % i forhold til gjennomsnittet for 

registrerte poeng 2006-2010, øke 12 % i forhold til registrerte poeng i 2010 
 EU-inntekter – vekst på 103 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år, fra 14,1 mill kroner til 

27,4 mill kroner 
 NFR-inntekter – vekst på 18 % i forhold til et gjennomsnitt de 3 siste år, fra 153 mill kroner til 

174 mill kroner 
 
Det er forventet at måltallene skal integreres i årsplanen til fakultetet og instituttene. 
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Måltall og resultater for instituttene: 

 Ambisjons-

nivå 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 0,78            1,06            0,89            1,01            0,97            0,91            1,05             

Gjennomsnittlig gj.føringstid PhD 3,4              3,7              4,2              3,5              3,8              3,1              3,5               

EU-tildeling - volum 10 684        8 685          3 030          6 193          6 759          4 280          15 157         

NFR-tildeling - volum 79 952        56 579       63 357       64 502       48 000       74 935       78 557         

 Ambisjons-

nivå 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antall publikasjonspoeng 141,5          188,9         165,2         177,7         164,0         160,7         192,5           

Antall vit.årsverk inkl stip. 1) 182             179             185             176             169             176             184              

Resultatindikatorer med målsettinger

Institutt for medisinske basalfag

Grunnlagsdata for resultatindikatorene

 
 

Ambisjons-

nivå

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 0,88 0,84 0,87 1,36 1,23 1,24 1,41

Gjennomsnittlig gj.føringstid PhD 4,4 4,4 4,2 4,0 3,8 3,5

EU-tildelig - volum 839           893           1 539        785           5 879        1 604        2 193           

NFR-tildeling - volum 15 335      15 178      17 642      14 176      23 440      20 371      18 279         

Ambisjons-

nivå

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antall publikasjonspoeng 151,6 142,0 158,2 192,3 179,7 187 224

Antall vit.årsverk inkl stip. 1) 172           169           182           141           146           151           159              

Resultatindikatorer med målsettinger

Grunnlagsdata for resultatindikatorene

Institutt for helse og samfunn

 
 

Ambisjons-

nivå

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 1,26 1,47 1,37 1,10 1,14 1,06 1,31

Gjennomsnittlig gj.føringstid PhD 3,2 3,6 4,2 3,4 3,5 3,5

EU-tildeling - volum 5 222          3 149          8 218          13 974        3 325          11 708        11 222         

NFR-tildeling - volum 72 293       69 819       63 663       71 022        52 771       75 249        78 082         

Ambisjons-

nivå

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antall publikasjonspoeng 336,5 341,6 322,6 307,8 334,2 315,1 385,0

Antall vit.årsverk inkl stip. 1) 267 233 236 281 292 296 294

Resultatindikatorer med målsettinger

Grunnlagsdata for resultatindikatorene

Institutt for klinisk medisin
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For hele fakultetet samlet: 
 

 Ambisjons-

nivå 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 1,01            1,16            1,08            1,13            1,11            1,06            1,26             

Gjennomsnittlig gj.føringstid PhD 6,8              3,8              3,8              4,0              3,5              3,5              3,5               

EU-tildeling - volum 16 745        12 727       12 787       21 161       15 963       17 592       27 403         

NFR-tildeling - volum 171 415     141 578     147 893     152 714     126 211     176 555     173 560      

 Ambisjons-

nivå 

Antall publikasjonspoeng 635,1          677,9         649,3         678,9         678,6         664,6         793,0           

Antall vit.årsverk inkl stip. 1) 629             583             603             602             611             627             629              

Det medisinske fakultet

Resultatindikatorer med målsettinger

Grunnlagsdata for resultatindikatorene

 
 
 

 Ambisjons-

nivå 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nye studiepoeng per heltidekvivalent 48,2            49,0            47,2            48,0            48,3            47,3            49,5             

Studentmobilitet-Andel utvekslingsstud. 8,2              7,9              7,6              9,1              8,0              9,4              8 %

 Ambisjons-

nivå 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antall utvekslingsstudenter 155 154 151 176 155 187 176

Antall nye studiepoeng 1526 1588 1554 1554 1555 1578 1602

Antall heltidsekvivalenter (høst) 1 900          1 945          1 975          1 941          1 931          2 000          2 116           

Resultatindikatorer med målsettinger

Grunnlagsdata for resultatindikatorene

 
 
 
Vi ser av tabellene at bilde har endret seg noe sammenlignet med resultater fra 2012. Vi ser blant 
annet at vi har hatt en stor vekst i NFR-tildelinger, noe som både Institutt for medisinske basalfag og 
Institutt for klinisk medisin har bidratt til. Resultatet fra EU-tildeling har også økt, men vil det på 
grunn av få prosjekt varierer mer fra år til år. 
 
Fakultetet er også samlet på måltallet for netto gjennomsnittlig gjennomføringstid for doktorgrader. 
Det er noen variasjoner mellom instituttene, fra 3,1 år ved Institutt for medisinske basalfag til 3,8 år 
ved Institutt for helse og samfunn. 
 
Målet om 1,26 publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk i 2014, ser vanskelig ut å nå. Fakultetet 
hadde i 2013 1,06 publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk, noe som er en nedgang fra årene før. 
 
Vi har også en nedgang på nye studiepoeng pr heltidsekvivalent, som i 2013 ble 47,3 (max 60). Her er 
det stor variasjon mellom studieprogrammene. 
 
For studentmobilitet har vi nådd måltallet om 8 % inn- eller utreisende studenter. 
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Andre måltall 
 
Rekrutteringsstillinger 
Fakultetet har også krav på seg å oppnå et visst antall rekrutteringsårsverk hvert år. For 2013 hadde 
vi følgende krav og måloppnåelse (kun internt finansierte): 
 

Mål Oppnådd Mål Oppnådd

Institutt for medisinske basalfag 33 46 6 7

Institutt for helse og samfunn 12 14 4 4

Institutt for klinisk medisin 75 91 9 12

SUM 120 151 19 23

Stipendiater Postdoktorer

Institutt

 
 
Vi ser av tabellen over at vi har måloppnåelse både for stipendiater og postdoktorer. Årsaken til 
dette skyldes blant annet stipendiater og postdoktorer tildelt gjennom satsingsprogrammene ved 
UiO ikke ligger i måltallene. Dette er stillinger som blir tildelt direkte til instituttene, som fakultetet 
ikke har oversikt over. En annen årsak er at kliniske stipendiater, som er et viktig bidrag i 
undervisningen, også regnes med i måloppnåelsen. 
 
Årsverksutvikling 
 

Institutt for medisinske basalfag 

  2011 2012 2013 

Administrative 25,2 23,8 26,7 

Andre stillinger 1 1 1 

Tekniske 52,3 55,9 54 

Vitenskapelige  109,8 102,6 109,6 

Totalt 188,3 183,3 191,3 

 
 

Institutt for helse og samfunn 

  2011 2012 2013 

Administrative 27 28,3 31,1 

Andre stillinger       

Tekniske 2 2 2 

Vitenskapelige  88,7 92,3 90,2 

Totalt 117,7 122,6 123,3 

 

Institutt for klinisk medisin 

  2011 2012 2013 

Administrative 60,2 56,2 63 

Andre stillinger 
   Tekniske 60,3 57,2 59,4 

Vitenskapelige  179,7 183,8 188 

Totalt 300,2 297,2 310,4 
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Fakultetssekretariatet 

  2011 2012 2013 

Administrative 65,5 61,5 70,2 

Tekniske  3,0 4,0 4,0 

Vitenskapelige 4,3 4,5 5,6 

 
 

Det medisinske fakultet 

  2011 2012 2013 

Administrative 178,8 170,6 192 

Andre stillinger 1 1 1 

Tekniske 117,6 119,1 119,4 

Vitenskapelige  382,4 382,6 393,5 

Totalt 679,8 673,3 705,9 

 
 
Sykefravær 2011-2013 
 
 

 
 
 

 Enhet 2011 2012 2013 

Fakadm 4,00 % 2,86 % 3,00 % 

IMB 3,81 % 3,30 % 2,48 % 

Helsam 2,38 % 1,72 % 1,51 % 

Klinmed 2,20 % 2,31 % 2,00 % 

Totalt 3,00 % 2,38 % 2,00 % 
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 5 MED  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -56 028 -37 122 -37 122 0 -37 122 -37 122
Salgsinntekter -828 -523 0 523 -3 550 -3 550
Tilskudd og refusjoner -4 333 -1 045 0 1 045 0 0
Investeringer i anleggsmidler 12 883 8 193 5 751 -2 442 26 588 26 588
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-11 619 -9 648 -8 088 1 561 -35 590 -35 590

Inntekt fra bevilgninger -148 570 -154 522 -140 232 14 290 -592 283 -592 283
Overheadinntekter -20 149 -21 427 -22 516 -1 089 -96 829 -96 760
UiOs egenandel 13 897 12 211 13 069 858 71 123 70 943
Øvrige inntekter -1 030 -118 -5 039 -4 921 -10 500 -10 500
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -159 750 -166 879 -157 053 9 826 -641 042 -641 153
Varer for videresalg 1 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 1 NA NA NA NA NA
Fast lønn 92 994 98 419 97 747 -672 367 139 367 139
Overtid 592 390 0 -390 0 NA
Variabel lønn 5 742 6 000 3 746 -2 254 20 207 20 207
Feriepenger, AGA og pensjon 40 033 42 957 44 062 1 105 167 107 167 107
Offentlige refusjoner -3 378 -3 226 -3 248 -22 -12 018 -12 018
Refusjon frikjøp 697 354 -833 -1 187 -11 457 -11 644
Kostnad frikjøp 78 0 0 0 33 97
Refusjon internt fin frikjøp -171 -2 875 -2 037 837 -24 077 -24 077
Kostnad internt fin frikjøp 0 31 0 -31 -202 0
Øvrige personalkostnader -1 715 -887 174 1 061 948 1 048
Personalkostnader Totalt 134 871 141 162 139 610 -1 552 507 680 507 859
Av - og nedskriving 11 619 9 648 8 088 -1 561 35 590 35 590
Kostnader vedr. lokaler 2 778 14 700 14 367 -333 57 466 57 466
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 4 143 4 465 6 501 2 036 29 396 29 396
Reparasjon og vedlikehold 700 694 -376 -1 070 375 375
Kjøp av tjenester 98 1 040 427 -613 2 937 2 937
Kurs, konferanse og trykksaker 2 808 2 348 4 528 2 180 17 284 17 184
Øvrige driftskostnader 412 487 157 -330 629 629
Transport/reise 2 026 2 382 3 642 1 259 16 548 16 548
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 702 521 268 -253 1 625 1 625
Tilskudd/kontingenter 75 72 13 -60 50 50
Prosjektavslutning bidrag -3 965 628 0 -628 1 945 1 945
Driftskostnader Totalt 21 396 36 986 37 613 627 163 846 163 746

Resultat -59     510  -25     853  -16     952  8     901  -6     639  -6     670  

Resultat (isolert) -3 482 11 270 20 171 8 901 30 483 30 452

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 8% 9% 6% 15%
Personalkostnadsgrad 69% 72% 74% 79%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 22% 18% 18% 13%
Husleie kostnadsgrad 9% 10% 8% 8%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Halvor Fahle den 29.apr.2014

Fakultetet har ved utgangen av mars et overskudd på 25,8 millioner 
kroner. Dette inkluderer overført fra i fjor. Isolert resultat for året så 
langt er et underskudd på 11,3 millioner. 

Inntektene er 9,8 millioner høyere enn budsjettert. IMB og Klinmed har 
gjort en periodiseringsfeil på til sammen 8,7 millioner. Denne feilen vil 
utliknes i løpet av året. 

Det er ingen store avvik på kostnadene hittil i år. 

Nettobidraget fra prosjektene er omtrent som budsjettert. 

Det vil lages en ny prognose og oversikt over bundne midler til 
avslutningen av 1. tertial. 
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 Institutt for medisinske basalfag  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -10 370 -4 301 -4 301 0 -4 301 -4 301
Salgsinntekter -453 49 0 -49 -3 400 -3 400
Tilskudd og refusjoner 0 -322 0 322 0 0
Investeringer i anleggsmidler 4 922 2 276 3 314 1 038 16 838 16 838
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-1 709 -2 393 -1 215 1 178 -8 100 -8 100

Inntekt fra bevilgninger -36 273 -33 123 -28 260 4 863 -142 120 -142 120
Overheadinntekter -10 736 -9 845 -9 787 57 -46 000 -46 000
UiOs egenandel 10 779 7 286 7 444 159 41 100 41 100
Øvrige inntekter -633 -1 320 -1 039 281 -5 895 -5 895
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -34 103 -37 392 -29 543 7 849 -147 577 -147 577
Varer for videresalg 1 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 1 NA NA NA NA NA
Fast lønn 23 845 25 886 26 065 179 98 342 98 342
Overtid 365 238 0 -238 0 NA
Variabel lønn 734 734 480 -254 2 341 2 341
Feriepenger, AGA og pensjon 10 323 11 443 11 679 236 44 206 44 206
Offentlige refusjoner -463 -849 -979 -130 -3 700 -3 700
Refusjon frikjøp -384 -227 0 227 -2 500 -2 500
Kostnad frikjøp 78 0 0 0 0 0
Refusjon internt fin frikjøp -197 NA NA NA -6 600 -6 600
Kostnad internt fin frikjøp 0 NA NA NA 0 0
Øvrige personalkostnader -562 -141 86 227 405 405
Personalkostnader Totalt 33 739 37 084 37 330 247 132 494 132 494
Av - og nedskriving 1 709 2 393 1 215 -1 178 8 100 8 100
Kostnader vedr. lokaler 9 77 0 -77 0 0
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 2 776 3 226 2 786 -440 14 537 14 537
Reparasjon og vedlikehold 592 381 -420 -801 200 200
Kjøp av tjenester -540 151 46 -105 599 599
Kurs, konferanse og trykksaker 486 383 182 -201 740 740
Øvrige driftskostnader 232 306 115 -191 460 460
Transport/reise 263 331 580 248 2 949 2 949
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 68 98 0 -98 0 NA
Tilskudd/kontingenter 16 4 0 -4 0 NA
Prosjektavslutning bidrag 38 -43 0 43 0 NA
Driftskostnader Totalt 5 649 7 308 4 503 -2 805 27 585 27 585

Resultat -5     083  2     698  7     989  5     291  8     201  8     201  

Resultat (isolert) 5 287 7 000 12 290 5 291 12 502 12 502

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 10% 7% 3% -7%
Personalkostnadsgrad 77% 81% 79% 84%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 23% 19% 21% 16%
Husleie kostnadsgrad 0% NA 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Trude Abelsen den 23.apr.2014

IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et negativt 
regnskapsresultat på kr 2,7 mill per mars 2014. Resultatet avviker med 
kr 5,3 mill i forhold til budsjettet, hovedsakelig forårsaket av at KD-
inntektene er for lavt budsjettert i perioden. 

En intern overføring av KD-midler - kr 5,5 mill til Dyrestallen - er ikke 
korrekt periodisert i budsjettet og gir inntrykk av at instituttet har 
mottatt 4,1 millioner mer enn budsjettert. Denne periodiseringsfeilen 
utlignes i løpet av året. 

Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er per mars om lag som 
budsjettert og det er ubetydelige avvik i personalkostnadene. Ser man 
bort fra avskrivningene (som tilsvares av en like stor inntekt) er 
driftskostnadene kr 1,6 mill høyere enn budsjettert hittil i år. Her er det 
noen poster (inntil kr 0,5 mill) som ser ut til å være investeringer og 
vurderes ompostert. 

Per 31.12.2014 antas IMB å få et regnskapsresultat på kr 7,2 mill mot 
budsjett på kr 8,2 mill. Reelt resultat vil sannsynligvis være betydelig 
lavere, da IMB ved årets slutt kan ha forpliktelser på kr 14-15 mill, 
bundet opp til bl.a. utstyr (5-6 mill), restmidler nybygg (3 mill), 
satsinger (3 mill) og startpakker (1,5 mill). 
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 Institutt for helse og samfunn  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -9 659 -10 896 -10 896 0 -10 896 -10 896
Salgsinntekter -293 -258 0 258 0 0
Tilskudd og refusjoner -333 0 0 0 0 0
Investeringer i anleggsmidler 94 178 788 609 3 150 3 150
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-286 -327 -373 -46 -1 492 -1 492

Inntekt fra bevilgninger -23 648 -23 482 -22 146 1 336 -87 989 -87 989
Overheadinntekter -3 469 -4 437 -5 058 -621 -20 707 -20 582
UiOs egenandel 1 472 839 732 -107 7 112 6 933
Øvrige inntekter -191 -66 0 66 0 0
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -26 654 -27 552 -26 058 1 495 -99 926 -99 980
Varer for videresalg 0 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 0 NA NA NA NA NA
Fast lønn 16 765 18 417 18 345 -72 67 556 67 556
Overtid 68 35 0 -35 0 NA
Variabel lønn 1 045 1 276 520 -756 2 940 2 940
Feriepenger, AGA og pensjon 7 154 7 939 7 966 27 29 543 29 543
Offentlige refusjoner -582 -486 -425 61 -1 700 -1 700
Refusjon frikjøp 1 098 -35 0 35 -5 328 -5 572
Kostnad frikjøp 0 0 0 0 33 97
Refusjon internt fin frikjøp 26 NA NA NA -3 390 -3 390
Kostnad internt fin frikjøp 0 NA NA NA -202 0
Øvrige personalkostnader -817 -836 10 846 33 133
Personalkostnader Totalt 24 757 26 310 26 417 107 89 484 89 607
Av - og nedskriving 286 327 373 46 1 492 1 492
Kostnader vedr. lokaler 375 516 400 -116 1 600 1 600
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 43 82 0 -82 0 0
Reparasjon og vedlikehold 16 11 44 33 175 175
Kjøp av tjenester 32 168 325 157 2 023 2 023
Kurs, konferanse og trykksaker 937 735 868 133 2 548 2 448
Øvrige driftskostnader -8 -44 -2 42 -6 -6
Transport/reise 443 479 1 420 942 6 901 6 901
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 205 185 61 -125 795 795
Tilskudd/kontingenter 12 18 0 -18 0 NA
Prosjektavslutning bidrag -723 397 0 -397 1 945 1 945
Driftskostnader Totalt 1 619 2 875 3 489 614 17 473 17 373

Resultat -9     938  -9     263  -7     047  2     215  -3     865  -3     896  

Resultat (isolert) -279 1 634 3 849 2 215 7 031 7 000

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 12% 11% 12% 34%
Personalkostnadsgrad 86% 87% 88% 90%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 13% 12% 10%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Lars Roald den 22.apr.2014

Helsam har i de tre første månedene av 2014 et overskudd i 
forhold til budsjett på 2,2 mill. 2,8 mill skyldes at aktiviteten er 
periodisert senere, prosjektene gir et underskudd mot basis på 
0,6 mill. Det er i løpet av de første månedene av 2014 ikke 
kommet inn opplysinger som i vesentlig grad rokker ved 
årsbudsjettet. 

Inntekt: 

avviket er på 1,5 mill. Inntekt tidligere enn budsjett 1,2. Resten 
av avviket (0,3) skyldes tildelinger til forskere. 

Lønn: 

Avviket er -0,1 eller 0,4%. 

Drift: 

Avviket er 0,6 mill. Det meste skyldes at budsjett for drift 
forskning er periodisert tidligere enn faktisk bruk. Vi har et 
forbruk som er likt forrige år. 
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De bundne midlene ved utgangen av mars er 1,6 mill. I tillegg er 
instituttet bundet ved flerårige tildelinger på 7,6 mill. 
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 Institutt for klinisk medisin  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -15 120 -10 044 -10 044 0 -10 044 -10 044
Salgsinntekter -82 -314 0 314 -150 -150
Tilskudd og refusjoner -4 000 -723 0 723 0 0
Investeringer i anleggsmidler 7 527 5 550 1 625 -3 925 6 500 6 500
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-2 124 -3 030 -2 625 405 -10 500 -10 500

Inntekt fra bevilgninger -62 183 -60 994 -54 016 6 977 -232 253 -232 253
Overheadinntekter -5 844 -7 059 -7 572 -513 -29 746 -29 803
UiOs egenandel 1 645 4 086 4 893 808 22 910 22 910
Øvrige inntekter -204 1 268 -4 000 -5 268 -4 605 -4 605
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -65 266 -61 216 -61 694 -479 -247 843 -247 900
Varer for videresalg 0 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 0 NA NA NA NA NA
Fast lønn 42 004 42 582 41 485 -1 097 156 445 156 445
Overtid 105 87 0 -87 0 NA
Variabel lønn 1 986 1 806 1 921 115 7 684 7 684
Feriepenger, AGA og pensjon 17 621 18 035 18 934 899 71 521 71 521
Offentlige refusjoner -1 732 -1 307 -1 375 -68 -5 500 -5 500
Refusjon frikjøp -17 615 -833 -1 448 -3 629 -3 573
Kostnad frikjøp 0 0 0 0 0 0
Refusjon internt fin frikjøp NA -2 875 -2 037 837 -14 087 -14 087
Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0
Øvrige personalkostnader -463 -227 75 302 500 500
Personalkostnader Totalt 59 504 58 717 58 169 -548 212 934 212 990
Av - og nedskriving 2 124 3 030 2 625 -405 10 500 10 500
Kostnader vedr. lokaler 41 16 0 -16 0 NA
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 1 270 1 072 3 690 2 617 14 760 14 760
Reparasjon og vedlikehold 87 300 0 -300 0 0
Kjøp av tjenester 125 198 0 -198 0 0
Kurs, konferanse og trykksaker 906 817 1 250 433 5 000 5 000
Øvrige driftskostnader 104 212 0 -212 0 0
Transport/reise 1 105 1 156 1 265 109 5 060 5 060
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 101 67 0 -67 0 0
Tilskudd/kontingenter 35 19 0 -19 0 0
Prosjektavslutning bidrag -3 280 273 0 -273 0 NA
Driftskostnader Totalt 2 619 7 162 8 830 1 668 35 320 35 320

Resultat -18     263  -5     381  -4     739  642 -9     634  -9     634  

Resultat (isolert) -3 143 4 663 5 305 642 410 410

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 1% 6% 4% 9%
Personalkostnadsgrad 89% 90% 87% 89%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 11% 10% 13% 11%
Husleie kostnadsgrad NA NA 0% NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Svein Arnesen den 22.apr.2014

1. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per 31.3.2014 
et positivt resultat på 5,4 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 
10 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 4,7 mill. 

2. Kommentarer til hovedpostene: 

a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per 31.3.2014 61 mill. Dette er 
7 mill. høyere enn budsjettert. Utover fakultetsbevilgningen har vi 
mottatt 1,795 mill. i forskjerlinjemidler, 0,5 mill. i SERTA midler og 
0,035 mill. i MLS midler. Det resterende avviket på 4,6 mill. skyldes en 
periodiseringsfeil i budsjettet, vi har fått godkjent fra UiO å endre disse 
periodiseringene i budsjettet. Fra og med neste mnd skal dette avviket 
være borte. 

b. Nettoeffekt prosjektene: Overheadinntekter: Per 31.3.2014 var 
overheadinntektene på 7 mill. Dette er 0,6 mill. mindre enn budsjettert. 
Egenandel: Per 31.3.2014 har instituttet hatt en egenandelskostnad på 
4,1 mill., dette er 0,8 mill. mindre en budsjettert. Frikjøpet var per 
31.3.2014 på 2,3 mill. mot 2,9 mill. i budsjettet per 31.3.2014. Totalt ga 
dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 5,2 mill. mot 5,5 mill. i 
budsjettet. 
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c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 42,7 mill. per 
31.3.2014. Dette er 1,2 mill. høyere enn budsjettert. Årsaken til dette 
avviket er i hovedsak eksternt finansierte stillinger som har blitt 
midlertidig belastet basis i påvente av at prosjektene opprettes og 
periodiseringsfeil i budsjettet som vil bli rettet opp. 

d. Total drift: Totale driftskostnader per 31.3.2014 er 3,9 mill., som er 
2,3 mill. lavere enn budsjettert. 

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Den 
kunnskapen vi har per 31.3.2014 gir oss ingen grunn til å endre på 
prognosen fra 3.tertial 2013 
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 Det medisinske fakultet felles  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -20 879 -11 881 -11 881 -0 -11 881 -11 881
Salgsinntekter NA NA NA NA 0 NA
Tilskudd og refusjoner 0 0 0 0 0 0
Investeringer i anleggsmidler 340 188 25 -163 100 100
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-7 499 -3 898 -3 875 24 -15 498 -15 498

Inntekt fra bevilgninger -26 466 -36 923 -35 810 1 114 -129 922 -129 922
Overheadinntekter -101 -87 -99 -12 -376 -376
UiOs egenandel 1 0 0 -0 0 NA
Øvrige inntekter -1 NA NA NA NA 0
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -33 727 -40 719 -39 758 962 -145 696 -145 696
Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
Fast lønn 10 380 11 534 11 852 318 44 796 44 796
Overtid 53 31 0 -31 0 NA
Variabel lønn 1 977 2 183 824 -1 359 7 241 7 241
Feriepenger, AGA og pensjon 4 936 5 540 5 484 -57 21 838 21 838
Offentlige refusjoner -601 -585 -469 116 -1 118 -1 118
Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA
Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Kostnad internt fin frikjøp NA 31 0 -31 0 NA
Øvrige personalkostnader 127 317 2 -315 10 10
Personalkostnader Totalt 16 871 19 052 17 693 -1 358 72 767 72 767
Av - og nedskriving 7 499 3 898 3 875 -24 15 498 15 498
Kostnader vedr. lokaler 2 352 14 091 13 967 -124 55 866 55 866
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 53 85 25 -60 100 100
Reparasjon og vedlikehold 5 2 0 -2 0 NA
Kjøp av tjenester 482 522 56 -466 315 315
Kurs, konferanse og trykksaker 479 414 2 229 1 815 8 996 8 996
Øvrige driftskostnader 83 12 44 32 175 175
Transport/reise 216 416 376 -40 1 638 1 638
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 328 170 208 37 830 830
Tilskudd/kontingenter 13 31 13 -19 50 50
Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA
Driftskostnader Totalt 11 509 19 641 20 791 1 151 83 468 83 468

Resultat -26     226  -13     908  -13     154  754 -1     341  -1     341  

Resultat (isolert) -5 346 -2 027 -1 273 754 10 540 10 540

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 13% 12% 8% 34%
Personalkostnadsgrad 30% 33% 40% 49%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 37% 31% 27% 15%
Husleie kostnadsgrad 33% 36% 33% 35%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Espen Lyng Andersen den 22.apr.2014

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 13,9 
mill kroner, dette er vel 0,8 mill kroner mer enn budsjettert. 

Regnskapet viser at vi har ca. 1,0 mill kroner mer i inntekter enn 
budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere aktivitet knyttet til de 
strategiske avsetningene, som er planlagt viderefordelt. 

På lønnskostnadene er det et merforbruk på 1,4 mill kroner. 
Merforbruket skyldes primært tidligere utbetaling av lønn til 
eksamensavvikling enn budsjettert. Periodiseringen vil bli korrigert i 
løpet av året. 

Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk av andre driftsmidler på ca. 
1,2 mill kroner, som i hovedsak skyldes forsinket fakturering av arkiv- 
og saksbehandlingsverktøyet til REK,(0,6 mil kroner). Det er også 0,7 
mill ubrukt på budsjettet for 200 års jubileumet. Dette er midlertidig, da 
det forventes at jubileumsbudsjettet vil benyttes i sin helhet. 
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 5 MED  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -267 183 -217 952 -217 952 0 -217 952 -217 952
Salgsinntekter -2 282 -232 -391 -159 -8 130 -5 200
Tilskudd og refusjoner -32 223 -125 850 -51 171 74 680 -377 691 -374 587
Investeringer i anleggsmidler 2 800 4 187 1 418 -2 770 13 775 14 040
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-1 233 -1 573 0 1 573 0 0

Inntekt fra bevilgninger 268 433 0 -433 -4 987 -4 987
Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
UiOs egenandel -13 897 -12 211 -13 172 -960 -71 693 -71 514
Øvrige inntekter -3 919 -3 046 0 3 046 -23 928 -26 858
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -50 486 -138 293 -63 315 74 978 -472 654 -469 106
Varer for videresalg 13 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 13 NA NA NA NA NA
Fast lønn 36 599 41 218 40 795 -423 158 863 158 863
Overtid 89 67 0 -67 0 NA
Variabel lønn 1 379 827 309 -518 4 328 4 328
Feriepenger, AGA og pensjon 15 261 17 236 17 824 588 70 308 70 308
Offentlige refusjoner -1 612 -2 727 -262 2 465 -706 -706
Refusjon frikjøp 0 0 0 0 0 -584
Kostnad frikjøp -1 057 -296 833 1 130 11 317 11 822
Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp 171 2 875 2 037 -837 24 077 24 077
Øvrige personalkostnader 2 852 2 478 1 096 -1 382 2 576 2 576
Personalkostnader Totalt 53 680 61 676 62 633 957 270 765 270 685
Av - og nedskriving 1 233 1 573 54 -1 519 217 217
Kostnader vedr. lokaler 123 158 12 -146 95 95
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 6 697 8 932 19 412 10 480 83 221 82 956
Reparasjon og vedlikehold 295 719 62 -656 250 250
Kjøp av tjenester 5 941 8 228 8 010 -217 55 388 52 284
Kurs, konferanse og trykksaker 1 711 1 875 373 -1 502 3 240 3 240
Øvrige driftskostnader 697 -276 -7 269 -148 -148
Transport/reise 2 960 2 743 5 391 2 648 22 450 22 450
Overheadkostnader 20 201 21 412 22 445 1 033 97 673 98 074
Representasjon/markedsføring 139 269 15 -254 60 60
Tilskudd/kontingenter 45 137 5 -132 20 20
Prosjektavslutning bidrag 3 965 -628 0 628 -1 945 -1 945
Driftskostnader Totalt 44 007 45 143 55 774 10 631 260 522 257 554

Resultat -219     969  -249     426  -162     861  86     565  -159     320  -158     819  

Resultat (isolert) 47 214 -31 474 55 091 86 565 58 632 59 133

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 55% 71% 57% 180%
Personalkostnadsgrad 51% 51% 53% 58%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 49% 49% 47% 42%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Halvor Fahle den 29.apr.2014

Fakultetet har pr 31. mars 633 aktive eksternt finansierte prosjekter. 32 
av disse er finansiert av EU og 135 fra NFR. Det er opprettet 50 nye 
prosjekter hittil i 2014. 

Totalt overskudd pr 31. mars er 249 millioner. Dette er 86 millioner 
høyere enn budsjekttert. Hovedårsaken til avviket er at store inntekter 
er kommet tidligere enn budsjettert. Inntektene fra Professor II 
stillingene og første tertial fra NFR er kommet inn tidligere enn 
budsjettert. 

Ingen institutter melder om problemprosjekter 
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 Institutt for medisinske basalfag  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -63 052 -45 351 -45 351 0 -45 351 -45 351
Salgsinntekter -443 -10 0 10 0 0
Tilskudd og refusjoner -10 386 -35 773 -11 769 24 004 -114 000 -114 000
Investeringer i anleggsmidler 317 2 761 1 153 -1 608 12 715 12 715
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-499 -771 0 771 0 0

Inntekt fra bevilgninger 283 433 0 -433 0 0
Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
UiOs egenandel -10 779 -7 286 -7 518 -232 -41 100 -41 100
Øvrige inntekter -1 526 -695 0 695 0 0
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -23 034 -41 341 -18 135 23 206 -142 385 -142 385
Varer for videresalg 0 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 0 NA NA NA NA NA
Fast lønn 10 043 10 689 9 927 -762 43 978 43 978
Overtid 29 31 0 -31 0 NA
Variabel lønn 309 277 5 -272 98 98
Feriepenger, AGA og pensjon 4 308 4 663 4 408 -255 19 560 19 560
Offentlige refusjoner -352 -947 -262 684 -706 -706
Refusjon frikjøp 0 0 0 0 0 0
Kostnad frikjøp 306 284 0 -284 2 500 2 500
Refusjon internt fin frikjøp 0 NA NA NA 0 0
Kostnad internt fin frikjøp 197 NA NA NA 6 600 6 600
Øvrige personalkostnader 387 271 436 164 1 288 1 288
Personalkostnader Totalt 15 227 15 269 14 513 -755 73 317 73 317
Av - og nedskriving 499 771 0 -771 0 0
Kostnader vedr. lokaler 1 0 0 0 39 39
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 2 979 4 386 4 256 -130 19 994 19 994
Reparasjon og vedlikehold -23 446 0 -446 0 0
Kjøp av tjenester 952 496 2 421 1 925 9 284 9 284
Kurs, konferanse og trykksaker 234 513 16 -497 63 63
Øvrige driftskostnader 403 -791 64 855 137 137
Transport/reise 612 538 905 366 4 146 4 146
Overheadkostnader 10 736 9 856 9 807 -49 46 420 46 420
Representasjon/markedsføring 34 27 0 -27 0 NA
Tilskudd/kontingenter 3 11 0 -11 0 NA
Prosjektavslutning bidrag -38 43 0 -43 0 NA
Driftskostnader Totalt 16 392 16 296 17 469 1 174 80 084 80 084

Resultat -54     467  -55     127  -31     503  23     624  -34     334  -34     334  

Resultat (isolert) 8 585 -9 776 13 848 23 624 11 017 11 017

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 38% 50% 39% 133%
Personalkostnadsgrad 46% 46% 47% 48%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 54% 54% 53% 52%
Husleie kostnadsgrad 1% NA 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Trude Abelsen den 23.apr.2014

IMB gikk inn i 2014 med en beholdning av eksterne midler på kr 45 
mill, fordelt på vel 200 prosjekter. Per februar er regnskapsmessig 
resultat økt til 55 mill, kr 23 mill over budsjett. Hovedårsaken er 
forskutterte inntekter. 

Inntekter fra NFR (10,7 mill) er mottatt en tidligere enn budsjettert. 
Instituttet har mottatt gaver og bidrag fra stiftelser og organisasjoner 
tidligere (9,4 mill) og i større omfang (3,6 mill) enn budsjettert. 

Prosjektene løper samlet sett om lag som budsjettert. I sum er det er 
relativt små avvik i personalkostandene. Andre driftskostnader ligger kr 
1,9 mill under budsjett, når man ser bort fra avskrivninger. 
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 Institutt for helse og samfunn  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -62 668 -38 141 -38 141 0 -38 141 -38 141
Salgsinntekter -144 -207 -241 -34 -1 160 -1 160
Tilskudd og refusjoner -3 042 -23 072 -7 016 16 056 -63 012 -59 908
Investeringer i anleggsmidler 0 -6 0 6 0 0
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-6 -2 0 2 0 0

Inntekt fra bevilgninger -15 0 0 0 -4 987 -4 987
Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
UiOs egenandel -1 472 -839 -758 81 -7 683 -7 503
Øvrige inntekter -2 500 -30 0 30 -7 192 -7 192
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -7 180 -24 156 -8 014 16 141 -84 034 -80 750
Varer for videresalg 0 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 0 NA NA NA NA NA
Fast lønn 8 551 9 316 10 773 1 457 38 904 38 904
Overtid 25 18 0 -18 0 NA
Variabel lønn 546 247 83 -165 222 222
Feriepenger, AGA og pensjon 3 656 3 954 4 679 726 16 861 16 861
Offentlige refusjoner -338 -208 0 208 0 0
Refusjon frikjøp 0 0 0 0 0 -528
Kostnad frikjøp -1 350 35 0 -35 5 188 5 693
Refusjon internt fin frikjøp 0 NA NA NA 0 0
Kostnad internt fin frikjøp -26 NA NA NA 3 390 3 390
Øvrige personalkostnader 336 -71 650 722 1 246 1 246
Personalkostnader Totalt 11 399 13 291 16 186 2 895 65 811 65 788
Av - og nedskriving 6 2 0 -2 0 0
Kostnader vedr. lokaler 11 0 12 12 56 56
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 223 83 0 -83 150 150
Reparasjon og vedlikehold 0 1 0 -1 0 0
Kjøp av tjenester 1 317 1 953 555 -1 397 9 996 6 893
Kurs, konferanse og trykksaker 639 504 206 -299 2 568 2 568
Øvrige driftskostnader 31 91 5 -86 20 20
Transport/reise 1 209 874 3 212 2 338 13 227 13 227
Overheadkostnader 3 487 4 400 4 952 553 21 128 21 475
Representasjon/markedsføring -15 141 0 -141 0 0
Tilskudd/kontingenter 8 1 0 -1 0 NA
Prosjektavslutning bidrag 723 -397 0 397 -1 945 -1 945
Driftskostnader Totalt 7 639 7 652 8 943 1 290 45 202 42 445

Resultat -50     809  -41     353  -21     027  20     327  -11     161  -10     658  

Resultat (isolert) 11 859 -3 212 17 114 20 327 26 979 27 483

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 50% 61% 51% 171%
Personalkostnadsgrad 66% 62% 59% 63%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 34% 38% 41% 37%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Lars Roald den 22.apr.2014

Den eksternt finansierte aktiviteten ved Helsam hadde ved 
utgangen av mars et regnskapsmessig overskudd på 41,4 mill 
mot budsjett 21,0 et avvik på 20,3 mill. 15,2 mill av avviket 
skyldes at NFR inntekt for 1. tertial er bokført pr. mars mens 
budsjettert inntekt er i april. 
Inntekt: 
Avviket er totalt 16,1 mill av det er inntekter fra NFR 15,2 og 
andre finansiører 0,9 mill. Se kommentar ovenfor. 

Lønn og drift: 
Bruk er 4,2 mill mindre enn budsjett. Også her er det størst avvik 
på NFR prosjekt 3,3 mill og i 2-serien (departement) 1,6 mill. 

Saldo: 
Saldo ved årsskiftet var 38,1 mill og 31/3 2014 var den økt til 
41,4. 

14 prosjekter som fans 31.12.2013 er stengt. I løpet av 2014 er 
det kommet 9 nye til. Helsam har 160 prosjekter, 10 finansiert av 
EU, 43 av NFR/RFF og 107 av andre finansiører. 
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 Institutt for klinisk medisin  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -143 610 -134 529 -134 529 0 -134 529 -134 529
Salgsinntekter -1 695 -15 -150 -135 -4 040 -4 040
Tilskudd og refusjoner -16 794 -65 672 -32 386 33 286 -196 679 -196 679
Investeringer i anleggsmidler 2 483 1 432 265 -1 167 1 060 1 325
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-728 -800 0 800 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
UiOs egenandel -1 645 -4 086 -4 896 -810 -22 910 -22 910
Øvrige inntekter 157 -2 322 0 2 322 -16 736 -16 736
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -18 222 -71 463 -37 166 34 296 -239 306 -239 041
Varer for videresalg 13 NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt 13 NA NA NA NA NA
Fast lønn 17 862 21 062 19 951 -1 111 75 441 75 441
Overtid 35 18 0 -18 0 NA
Variabel lønn 477 302 191 -112 669 669
Feriepenger, AGA og pensjon 7 226 8 555 8 664 110 32 748 32 748
Offentlige refusjoner -922 -1 572 0 1 572 0 0
Refusjon frikjøp 0 0 0 0 0 -57
Kostnad frikjøp -13 -615 833 1 448 3 629 3 629
Refusjon internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp NA 2 875 2 037 -837 14 087 14 087
Øvrige personalkostnader 208 253 11 -242 42 42
Personalkostnader Totalt 24 874 30 877 31 687 811 126 616 126 559
Av - og nedskriving 728 800 54 -746 217 217
Kostnader vedr. lokaler 110 158 0 -158 0 NA
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 3 486 4 463 15 156 10 693 63 077 62 812
Reparasjon og vedlikehold 317 272 62 -210 250 250
Kjøp av tjenester 3 673 5 779 4 761 -1 017 35 018 35 018
Kurs, konferanse og trykksaker 837 858 88 -770 350 350
Øvrige driftskostnader 262 424 -76 -500 -305 -305
Transport/reise 1 138 1 326 1 274 -52 5 076 5 076
Overheadkostnader 5 877 7 070 7 587 517 29 749 29 803
Representasjon/markedsføring 120 102 15 -87 60 60
Tilskudd/kontingenter 33 126 5 -121 20 20
Prosjektavslutning bidrag 3 280 -273 0 273 0 NA
Driftskostnader Totalt 19 861 21 105 28 926 7 821 133 512 133 301

Resultat -117     084  -154     011  -111     082  42     928  -113     707  -113     710  

Resultat (isolert) 26 526 -19 481 23 447 42 928 20 822 20 820

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 68% 98% 74% 216%
Personalkostnadsgrad 47% 48% 53% 59%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 53% 52% 47% 41%
Husleie kostnadsgrad NA NA 0% NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Svein Arnesen den 22.apr.2014

1. Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per 31.3.2014 et 
positivt resultat på 154 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 
134,5 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 19,4 mill. 

2. Kommentar til hovedpostene: 

a. Inntekter: Inntektene var per 31.3.2014 71,4 mill., mot 37,2 mill. i 
budsjettet. 

b. Nettoeffekt: Se kommentar under punkt 2b på basisøkonomien. 

c. Fastlønn: Fastlønn per 31.3.2014 var på 21 mill. Avviket mot budsjett 
er negativt med 1,1 mill. 

d. Total drift: Forbruket er på 21.1 mill. pr 31.3.2014 mot budsjettert 
28,9 mill. 

3. Klinmed har per 31.3.2013 258 ekstern finansierte prosjekter. 44 
NFR, 135 professorater, 10 EU og 69 andre 

typer prosjekter. 
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4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som 
«problemprosjekter» i økonomisk forstand. 
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 Det medisinske fakultet felles  per mars 2014 

 2012 

(HiÅ) 

2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014  
 (Prog.)

2015
 (Prog.)

2016   
(Prog.)

2017
 (Prog.)

2018 
(Prog.)

 

2013 2014 2014 2014 2014 2014
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt 2 146 69 69 0 69 69
Salgsinntekter NA NA NA NA -2 930 NA
Tilskudd og refusjoner -2 000 -1 333 0 1 333 -4 000 -4 000
Investeringer i anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
UiOs egenandel -1 -0 0 0 0 NA
Øvrige inntekter -50 NA NA NA NA -2 930
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -2 051 -1 334 0 1 334 -6 930 -6 930
Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
Fast lønn 143 150 143 -7 541 541
Overtid 0 0 0 0 0 NA
Variabel lønn 47 0 31 31 3 339 3 339
Feriepenger, AGA og pensjon 70 64 72 8 1 140 1 140
Offentlige refusjoner 0 0 0 0 0 0
Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA
Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 NA
Øvrige personalkostnader 1 920 2 025 0 -2 025 0 0
Personalkostnader Totalt 2 180 2 240 246 -1 993 5 020 5 020
Av - og nedskriving 0 0 0 0 0 0
Kostnader vedr. lokaler 0 0 0 0 0 0
Leiested NA NA NA NA NA NA
Driftsmateriell og bøker 9 0 0 0 0 0
Reparasjon og vedlikehold 0 0 0 0 0 NA
Kjøp av tjenester 0 0 272 272 1 090 1 090
Kurs, konferanse og trykksaker 2 0 65 65 258 258
Øvrige driftskostnader 1 0 0 0 0 0
Transport/reise 1 4 0 -4 0 0
Overheadkostnader 102 87 99 12 376 376
Representasjon/markedsføring 1 0 0 0 0 0
Tilskudd/kontingenter 0 0 0 0 0 0
Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA
Driftskostnader Totalt 115 90 436 345 1 724 1 724

Resultat 2     391  1     065  751 -314 -118 -118

Resultat (isolert) 245 996 682 -314 -187 -187

2011 2012 2013 2014
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -3% -66% -1% -80%
Personalkostnadsgrad 95% 93% 92% 96%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 5% 7% 8% 4%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Espen Lyng Andersen den 22.apr.2014

Fakultetsadministrasjonen har for perioden mars 2014 et underskudd på 
ca. 1,1 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et 
underskudd på ca. 0,8 mill kroner. Dette avviket skyldes at stipendiene 
på forskerlinjen i hovedsak ble betalt ut i januar, men ble budsjettert 
med 12 like store deler (jan. – des.). 

Vi har en merinntekt på 1,3 mill kroner. Dette skyldes at tilskuddet fra 
Norges Forskningsråd er inntektsført tidligere enn budsjettert. 

Vi har et merforbruk på lønn på ca. 2,0 mill kroner. Avviket skyldes i 
hovedsak tidligere utbetaling av stipend til forskerlinjestudenter enn 
budsjettert. 

Vi har et positivt avvik på ca. 0,3 mill kroner på drift, som primært 
skyldes lavere aktivitet på OSCE prosjektet enn budsjettert. 
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Vi har per i dag 3 aktive prosjekter. 
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