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Normer for arbeidstid, undervisning og annet pålagt arbeid - HØRING 

Det vises til diskusjon av temaet på Lederforum 11.mars 2014.  

I mai 2011 nedsatte dekanus et utvalg, «Evensen-utvalget», som skulle revidere normer for kreditering av 

undervisning og annet pålagt arbeid, inkludert etablering av styringsdata for undervisningsaktivitet. 

Utvalget leverte sin rapport mars 2012. 

Utvalget forslo følgende: 

 Felles fakultære normer for undervisningsandelen i alle stillinger 

 Normene for forberedelse til de forskjellige undervisningsoppgaver ble foreslått redusert, basert på 

en gjennomført spørreundersøkelse. 

 Uttelling for veiledningen av doktorgradskandidater og kandidater på masternivå  justeres med en 

øvre begrensning på hvor mange kandidater som teller med i det individuelle regnskap.  

 Annet universitetsarbeid (som bedømming av doktorgrader) kan ikke overstige 15% av total 

arbeidstid.  

 De foreslåtte normer resulterer i en betydelig omfordeling av midler og en restsum på 37,7 mill 

NOK som kan benyttes til å styrke så vel forskning som undervisning.  

Når det gjaldt styringsdata for undervisning fant ikke gruppen tilstrekkelig grunnlag for å fremme eget 

forslag.  I mai 2012 ble professor Per Grøttum bedt om å lede et arbeid for å etablere et 

undervisningsregnskap. Undervisningsregnskapet er pr i dag ikke helt ferdigstilt, blant annet gjenstår noe 

arbeid med å få inn kapasitetsdata. 

Rapporten «Normer for arbeidstid, undervisning og annet pålagt arbeid» ble ikke sendt på høring i påvente 

av at undervisningsregnskapet skulle ferdigstilles. Vedlagt følger rapporten. 
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I 2012 ble det igangsatt en revisjon av studieplanen i medisin.  Det er en forutsetning at den reviderte 

studieplanen ikke skal bli mer ressurskrevende enn den eksisterende studieplanen. Studieplanrevisjonen 

har kommet godt i gang, blant annet er nye undervisningsformer introdusert. For å beregne ressursbruken i 

den nye planen, er det nødvendig å få normene på plass. 

Det har blitt undersøkt om fakultetets normer er bundet av noen sentrale retningslinjer. I følge 

Organisasjons- og personalavdelingen ved UiO, finnes ingen sentrale normer verken for undervisning, 

doktorgradsveiledning eller annet pålagt arbeid. 

Når det gjelder normer for arbeidstid finnes det en normalfordeling av arbeidsoppgaver for undervisnings- 

og forskningsstillinger. Utgangspunktet ifølge retningslinjene er en normalfordeling på 50-50 mellom 

forskning og undervisning over tid innenfor rammene ved den enkelte grunnenhet, og som hovedregel 

tilsvarende for den enkelte vitenskapelig ansatt. I perioder for eksempel med økt undervisningsbehov kan 

oppgavene være skjevt fordelt, men ikke permanent 

(http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/arbeidsvilkar-vitenskapelig.html). 

I mars 2012 inngikk universitetet en avtale om arbeidstakere i kombinerte stillinger med Oslo 

universitetssykehus.  Der er det avtalt at arbeidstakere uten lederavtale, med hovedstilling ved OUS og 20 

% bistilling ved UiO, normalt skal ha avsatt tilsvarende to arbeidsdager pr uke som gjennomsnitt for 

ivaretakelse av forsknings- og undervisningsfunksjoner for henholdsvis UiO og OUS. Den dagen som 

finansieres av OUS forutsettes av sykehuset å bli benyttet til forskningsrelatert virksomhet.  Dette betyr at 

en halv dag pr uke skal benyttes til undervisning for UiO og resten til forskning for OUS og UiO.  

Professor II-stillingen er definert som 120 % stilling, det vil si 2034 arbeidstimer i året.  Hvis vi tar 

utgangspunkt i 120 % stilling, vil 10 % undervisning utgjøre 203 timer årlig og 30 % forskning utgjøre 610 

timer årlig, når ikke annet pålagt arbeid er trukket fra. 

Normer for arbeidstid, undervisning, eksamen og annet pålagt arbeid ble behandlet i fakultetsstyret, sist 

gang 2009 i forbindelse med bruk av den nye budsjettfordelingsmodellen. De nye normene avvek ikke så 

mye fra de som var tidligere, men tok opp i seg nye undervisnings- og evalueringsformer. Nåværende 

normer og «Evensen-utvalgets» forslag til nye normer finnes i vedlagte rapport. 

På bakgrunn av nye undervisnings- og evalueringsformer, og avtalen om arbeidstid for professor II, ønsker 

dekanus å foreslå et alternativt forslag til normer for undervisnings og annet pålagt arbeid.   
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Definisjon på ulike undervisningsformer 

Plenumsundervisning 

 
Forelesning: 

Forelesninger kan for eksempel være: 

 En introduksjon til et tema 

 Supplement til læring i gruppene på enkelte, vanskelige tilgjengelige emner 

 En oppsummering av det nyeste på et fagfelt 

 Klinisk-paraklinsk konferanse 

 Overblikk over et fagområde 

 

Forelesning er for en større gruppe studenter, fortrinnsvis hele kull. 

 

En variant av dette kan være ”Flipped classroom/flip teaching/backward teaching” (Snu klasserommet). 

Forelesning som video, ppt og podcast som er lagt ut som studentene har tilgang til hjemme, og deretter 

møtes i forelesningssal. Varighet som ved vanlig forelesning, men hovedsakelig interaktivt. Studentene kan 

spørre lærer, diskutere osv. 

 

Klinikk: 

Klinikker er undervisning med presentasjon av en eller flere pasienter. Pasienten kan være til stede, 

presenteres muntlig, på skjerm eller lignende. Pasientens kliniske status er utgangspunkt for å diskutere 

diagnostikk, behandling eller den fungerer som innfallsport til et mer teoretisk emneområde. Klinikker er 

for større grupper studenter, fortrinnsvis hele kull. 

 

Seminar: 

Et seminar er en undervisningsaktivitet om et spesifikt og begrenset emne, hvor det kan brukes ulike 

læringsformer. I studieplanen skal begrepet seminar primært brukes om undervisningsaktiviteter som har 

til formål å gi en mest mulig helhetlig behandling av sentrale temaer. En forutsetning for å kalle 

undervisning seminar er at man ikke legger opp til rene forelesninger, men at det inngår 

studentaktiviserende elementer som praktiske øvelser, presentasjoner forberedt av studenter, 

gruppearbeid, summegrupper, diskusjoner i plenum etc.  

 

Øvrig:  

Plenumsundervisning kan også anta andre former som for eksempel konferanser og andre interaktive 

undervisningsformer.  
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Studentaktiviserende læringsformer 

Problembasert læring (PBL): 

Studentene arbeider i PBL-grupper på 8-10 som møtes med en lærer 2 ganger (90 min/gang) per uke. I det 

første møtet får studentene presentert et problem, vanligvis en pasienthistorie. Ut fra problemet definerer 

studentene sine læringsbehov og innhenter selv kunnskap med disse som utgangspunkt frem til neste 

møte. Der redegjøres det for det man har lært og det drøftes i forhold til problemet. Der hvor PBL benyttes 

må det være rom i timeplanen for kunnskapsinnhenting og forberedelser til møte nr. 2.  

Kasuistikkbaset læring (KBL): 

 KBL har likhetstrekk med PBL i det at den er studentsentrert med interaktiv pedagogikk. I motsetning til 

PBL skal KBL medføre læring om praksis i en klinisk situasjon.  Den er bygget på en faktabasert klinisk 

sykehistorie, med detaljert informasjon om hele sykehistorien og med tilgang til svar på undersøkelser som 

er gjort i forbindelse med utredning.  Den må være engasjerende, men samtidig realistisk, og gi muligheter 

til diskusjon om differensialdiagnostikk, behandlingsalternativer osv.  Å lære å ta kliniske beslutninger, og 

oppøve klinisk skjønn, er et viktig element. Sykehistorien åpner mulighet for en bred diskusjon, og skal 

aktivere studentene til stort engasjement samtidig som det skal erkjennes at samarbeid i gruppen leder 

raskere til målet – en klinisk avgjørelse som kan bestå av flere muligheter.  Ved avslutningen av sesjonen 

skal kasuistikken og resultatene oppsummeres, og forslag til kliniske tiltak gjennomgås.  Kasuistikken kan 

utvides ved behov, og vil kunne omfatte diagnostisering, klinisk resonnement og beslutning. Studentene 

arbeider i KBL-grupper på 8-10 som møtes med en lærer 1-2 ganger ukentlig (90 min/gang) per uke.  

 

Teambasert læring (TBL): 

I TBL deles hele studentkullet inn i smågrupper.  Studentene er gjennom egenlæring forberedt på et oppgitt 

tema (ofte forelesningsnotater, video, podcast eller lignende laget av lærer, og tid må avsettes i timeplanen 

for forberedelse), og testes individuelt på dette emnet, senere gjennomføres samme test i grupper. 

Deretter diskusjon og argumentasjon, og så en oppsummering av lærer (total ca 45-90min for første 

seanse).   Deretter appliseres kunnskapen ved å løse realistiske kliniske problemstillinger gruppevis, ofte 

flere ulike problemstillinger (tiden varierer fra 45 – 135 min). TBL kan erstatte tidligere PBL-undervisning og 

forelesninger. Det er ofte en fordel med 2 lærere i denne undervisningsformen. 

 

Kliniske smågrupper: 

Studenter undervises av en lærer i små grupper (2-8 studenter) i pasientsituasjoner ved sykehusavdeling 

eller poliklinikk, eventuelt i helseinstitusjoner utenfor sykehus. Størrelsen på gruppene er avhengig av 

fagområdet. 

Annen gruppeundervisning: 

Annen type gruppeundervisning kan benyttes i fag/temaer som egner seg spesielt for det. For eksempel i 

ferdighetstrening, psykiatri, klinisk kommunikasjon, analyse av forskningsdata og medisinsk etikk.  

 



 5 

 

Kurs: 

Kurs kan holdes i parallelle eller sekvensielle aktiviteter med likt innhold, men skalert til et overkommelig 

antall studenter for kursalene. Kurs kan for eksempel holdes i dataanalyser, reseptskriving, laboratoriekurs, 

mikroskopikurs, disseksjon, ferdighetstrening i ferdighetslaboratorium og lignende. 

 

Avdelingstjeneste: 

Studentene har enkeltvis eller i små grupper avtalt å være til stede i sykehusavdeling eller poliklinikk. De 

kan arbeide med tildelte oppgaver som for eksempel journalskriving, eller mer vanlig å følge en lege i 

pasientnært arbeid. I siste del av studiet har studentene lisens og kan under veiledning gjøre ordinært 

legearbeid. 

Praksisutplassering: 

Studentene er utplassert i sykehus, kommunehelsetjenesten og andre helseinstitusjoner eller hos 

praktiserende leger, individuelt eller i små grupper. Der gis de undervisning og veiledning og/eller deltar i 

arbeidet under veiledning av ansvarlig lege/helseleder/fagperson. 

Hospitering: 

Studentene får adgang til frivillig å være med på en organisert, faglig/klinisk aktivitet som tilskuer eller 

medhjelper, f.eks. legevaktkjøring, ambulansetjeneste eller arbeid i ulike helseetater. 

Simulering: 

Simuleringer i ulike situasjoner i sentraliserte og spesialiserte lokaler, fra enkle situasjoner med øving og 

opplæring i kliniske ferdigheter (intravenøs tilgang, arteriepunksjon, spinalpunksjon, suturering, 

kateterisering, blodtrykksmåling, auskultasjon osv), hjerte- og lungeredning til avansert simulering ved 

fødsel, ulykker, hjertestans osv. Simulering kan også benyttes i for eksempel opptrening i visittgang, 

pasientundersøkelser, pasientbehandling, pasientkommunikasjon, tverrprofesjonell kommunikasjon, 

ledelse og teamtrening.  I simulering brukes manikins, deler av manikins, sjeldnere standardiserte 

pasienter. Dette forventes å bli tatt i bruk i økende grad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Tentativt forslag til nye normer for undervisning 

Undervisningsformer Nåværende norm Forslag til ny norm

Forelesning 4,5 3,5

Klinikk 4,5 3,5

Seminar 2,5 3,0

Problembasert læring 2,5 2,0

Kasuistikkbasert læring 2,0

Teambasert læring 4,0

Klinisk smågruppe 2,5 2,5

Annen gruppeundervisning 2,5 2,0

Kurs 4,0 4,0

Avdelingstjeneste

Ingen uttelling i undervisnings-

regnskapet

Ingen uttelling i undervisnings-

regnskapet

Praksisutplassering

Ingen uttelling i undervisnings-

regnskapet

Ingen uttelling i undervisnings-

regnskapet

Hospitering

Ingen uttelling i undervisnings-

regnskapet

Ingen uttelling i undervisnings-

regnskapet

Tilstede for studentene 0,5 0,5  
 

Fakultetet satser offensivt på utvikling av e-læringsprogrammer og innovasjon i utdanningene, og har 

vurdert om det skulle vært etablert en norm for dette. Dekanatet har imidlertid kommet frem til at 

utvikling og innovasjon i utdanningene best ivaretas gjennom nåværende ordning ved koordinering og 

finansiering sentralt ved fakultetet, og ikke som en del av instituttenes undervisningsressurser. 

 

Tentativt forslag til normer for gruppestørrelser 

Undervisningsformer Nåværende norm Forslag til ny norm

Forelesning Hele kullet Hele kullet

Klinikk (pasient til stede) Deler av kullet Deler av kullet

Seminar Deler av kullet Deler av kullet

Kurs Deler av kullet Deler av kullet

Teambasert læring Hele kullet

Studentaktiviserende 

læringsgrupper (KBL, PBL, 

diskusjonsgruppe) 10

Klinisk smågruppe 2-8 2-8

Lærerveiledet gruppeundervisning 20-25  
*Barnesykdommer 4 studenter, Fødselshjelp og kvinnesykdommer 2-4 studenter 

Definisjon på evalueringsformer  

Det benyttes en rekke eksamensformer hvor noen akser er: Individ/gruppe, hjemmeeksamen/på 

universitetet, skriftlig/muntlig. Aktuelle eksamensformer ved Det medisinske fakultet er: 
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Medisinstudiet 

1. Praktisk, klinisk eksamen: Kandidatene testes i klinisk arbeid som lege i ulike situasjoner  

2. Skriftlig eksamen  (inkluder digitalisert eksamen) 

o Vanlig skoleeksamen 

o med modifisert essayoppgaver, kortsvaroppgaver, flerspørsmålsoppgaver, flersvarsoppgaver og 

lignende (inkludert spesiell variant), ccccc,  

o Script-concordance testing 

o kortsvars spørsmål eller essayoppgaver, inkl. digital eksamen skriftlig eksamen 

3. Modifisert OSCE/stasjonseksamen: Eksamen som tester medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter. 

Den omfatter teoretiske kunnskaper, klinisk vurderingsevne, undersøkelsesmetodikk, evne til 

resonnement, samt problemløsning. Videre testes kommunikasjonsferdigheter inklusive atferd overfor 

pasienten, og språklig formidlings- og oppfattelsesevne.  

4. Mappeevaluering (medisinstudiet): Man samler et vurderingsgrunnlag, som attestasjoner på 

tilstedeværelse og beherskelse av praktiske ferdigheter eller skriftlige oppgaver 

5. Sensur av prosjektoppgaven, 18 stp 

6. Journalretting 

 

Bachelor- og masterstudiene 

1. Skriftlig eksamen 

2. Muntlig eksamen knyttet til et bestemt pensum eller en prosjektoppgave/mastergradsoppgave 

3. Hjemmeeksamen innenfor ulike emneområder i bachelor- og masterprogrammene  

4. Sensur av hjemmeeksamen med tilbakemelding som kan gis skriftlig eller muntlig 

5.  Læringsmappe: det er vurdering av enkeltbidrag som oftest i form av tekst som dokumenterer 

studentens faglige refleksjoner og kompetanseutvikling.  

6. Vurderingsmappe: Sluttvurdering med grunnlag i en samstilling av utvalgte elementer  

7. Sensur masteroppgave inkludert skriftlig/muntlig eksamen 60p/30p 

8. Sensur masteroppgave uten skriftlig eksamen 60/30p 

9. Sensur av muntlig fremlegg/studentforelesning  

 

 

Tentativt forslag til ny normer for evaluering 

Dekanatet vil foreslå, i tråd med Evensen-utvalgets forslag, å videreføre normene for 

eksamenskommisjonsarbeidet, med følgende normer pr eksamen: 

 

Leder av eksamenskommisjonen 60 timer

Medlem av eksamenskommisjonen 40 timer  
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Medisinstudiet 

 

Evalueringsformer Nåværende norm Forslag til ny norm

Praktisk, klinisk eksamen Eksamenstid x 2 Eksamenstid x 2

Skriftlig eksamen (digitalisert) 1,5

1,5 pr besvarelse/antall 

senorer*

Modifisert OSCE/stasjonseksamen Eksamenstid x 2

Mappe evaluering Ikke avklart

Mentorordning Ikke avklart

Prosjektoppgave (18 stp) 10

Journalretting 20 min / journal  
*Beskrives nærmere nå eksamensformen er fastlagt 

 

Bachelor og masterstudiene 

 

Evalueringsformer Nåværende norm Forslag til ny norm

Skriftlig eksamen 1,5 1,5 pr besvarelse

Muntlig eksamen Eksamenstid x 1,5 Eksamenstid x 1,5

Hjemmeeksamen 3

Hjemmeeksamen med 

tilbakemelding 4,0 4

Vurdering mappeoppgave, pr gang 0,5 0,5

Sluttvurdering mappe 0,5 1

Sensur masteroppgave inkl muntlig 

eksamen 12 12

Sensur masteroppgave uten 

muntlig eksamen 10 10

Sensur muntlig 

fremlegg/studentforelesning 1,5 Tiden lærer/sensor er tilstede  
 

Forslag til nye normer for annet pålagt arbeid 

Masterveiledning 

Dagens normer for masterveiledning er avhengig av det antall studiepoeng oppgaven gir og om den er 

laboratoriebasert eller ikke. Evensen-utvalget foreslo en forenkling ved å gi 2 timer pr uke. Det vil gi 80 

timer for en masteroppgave på 60 studiepoeng og 40 timer for en masteroppgave på 30 studiepoeng. Alle 

timene godskrives undervisning.  

 

Dekanatet vil foreslå prinsippet om at normer for masterveiledningen er avhengig av antall studiepoeng 

oppgaven gir, og foreslår at 1 studiepoeng gir en time veiledning. Forslaget blir da som følgende: 
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Masteroppgave 60 studiepoeng – 60 timer 

Masteroppgave 30 studiepoeng – 30 timer 

Prosjektoppgaven medisinstudiet 20 studiepoeng – 20 timer  

 

Dekanatet vil også foreslå at det som hovedregel begrenses oppad til 5 kandidater kan godskrives 

undervisningsregnskapet. 

 

Doktorgradsveiledning 

I nåværende normer gis det uttelling på 80 timer pr kandidat for professor I, 40 timer tellende som 
undervisning og 40 timer tellende som forskning.  Dette gjelder for opp til fire kandidater. For flere enn fire 
kandidater teller veiledningen kun som forskning. 
 
For professor II gjelder også normene med 40 timer tellende som undervisning og 40 timer tellende som 
forskning for opp til to kandidater, ved mer enn to kandidater teller veiledningen kun som forskning. 
 
Evensen-utvalget foreslo å oppjustere denne normen til 120 timer pr år, hvorav 40 timer tellende som 

undervisning. Det ble foreslått å gi undervisningsmessig uttelling for inntil 3 doktorgradskandidater for I-

stillinger og inntil 2 doktorgradskandidater for II-stillinger. Forslaget samsvarer med det som ble oppgitt 

som faktisk brukt tid i spørreundersøkelsen. 

Dekanus ønsker å opprettholde de nåværende normer med 80 timer pr kandidat, men vil foreslå at disse 

timene kun krediteres forskning for professor II, men for professor I opprettholdes ordningen med at 40 

timer er tellende som undervisning og 40 timer tellende for forskning. Som tidligere skal dette gjelde for 

opp til 4 kandidater.  

Årsaken til at doktorgradsveiledning kun skal gi uttelling som forsking for professor II ligger i avtalen som 

ble inngått med OUS, hvor undervisningsplikten reduseres og betalt tid til forskning fra hovedarbeidsgiver 

økes. 

Biveiledere har ikke tidligere fått godskrevet veiledningen, verken som forskning eller undervisning, dette 

foreslås å videreføre. 

Kreditering av annet arbeid 

I kreditering av annet arbeid inngår bedømmelse av doktorgrader og bedømmelse av vitenskapelige 

stillinger ved egen institusjon. Evensen-utvalget foreslo ingen endringer av normene for bedømmelse av 

doktorgrader, men ønsket å definere det som «annet universitetsarbeid» som verken skulle godskrives 

undervisning eller forskning. For bedømmelse av vitenskapelige stillinger ved egen institusjon ble det 

foreslått å endre og forenkle normene. Utvalget foreslo at samlet arbeidstid for ”annet universitetsarbeid” 

som skal trekkes fra totalarbeidstiden før fordeling av tid til undervisning og forskning, ikke skal overstige 

15 % av stillingsbrøken.  Dette innebærer en økning av ”faglig administrasjon” med 5 prosentpoeng 
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sammenlignet med fakultetets normer fra 1999, og samtidig en begrensning/presisering av UiOs 

praktisering av arbeidstidsfordeling etter at særavtalen er sagt opp. 

Det tas sikte på at saken behandles i fakultetsstyret før sommerferien. Høringsfristen settes derfor til 

15.mai 2014. 

 

Med hilsen 

 

Frode Vartdal 

dekan 

Bjørn Hol 

fakultetsdirektør 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Mette Groseth Langballe 

+4722845326, m.g.langballe@medisin.uio.no 
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Sammendrag 
 

Arbeidsgruppen foreslår felles fakultære normer for undervisningsandelen i alle stillinger. 

Normene for forberedelse til forskjellige undervisningsoppgaver tar utgangspunkt i en gjennomført 
spørreundersøkelse. 

Utteling for veiledningen av doktorgradskandidater og kandidater på masternivå  justeres med en 
øvre begrensning på hvor mange kandidater som teller med i det individuelle regnskap.  

Annet universitetsarbeid (som bedømming av doktorgrader) kan ikke overstige 15% av total 
arbeidstid.  

De foreslåtte normer resulterer i en betydelig omfordeling av midler og en restsum på 37,7 mill NOK 
som kan benyttes til å styrke så vel forskning som undervisning.  

Innstillingen er enstemmig. 

 

Bakgrunn for arbeidet 
Det eksisterer en normalfordeling av arbeidsoppgaver for undervisnings- og forskerstillinger ved 
universitetet. Utgangspunktet ifølge retningslinjene er en normalfordeling på 50-50 mellom forskning 
og undervisning over tid innenfor rammene ved den enkelte grunnenhet, og som hovedregel 
tilsvarende for den enkelte vitenskapelig ansatte. Det er ingen felles normer for undervisning ved 
universitetet, men det er utarbeidet interne normer for uttelling av undervisningen i 
undervisningsregnskapet ved hvert fakultet. 

 
Det medisinske fakultet innførte en ny budsjettfordelingsmodell med virkning fra 2010. Den nye 
budsjettmodellen er i hovedsak en insentivbasert modell, der budsjettfordeling til institutter og 
fagmiljøer er avhengig av tre komponenter: undervisning, forskning og andre pålagte oppgaver. Når 
instituttenes tildelinger er basert på gjennomført undervisning, blir normer for undervisning og 
arbeidstid viktige parametre. 
 
Utvalget som utarbeidet den nye modellen forutsatte at vitenskapelige toppstillinger skulle ha en 
undervisningsandel i henhold til stillingsandel. Dette er senere lagt til grunn når modellen er benyttet 
i budsjettfordelingen. Imidlertid er ikke ”Normer for arbeidstid for vitenskapelige ansatte”, sist 
vedtatt i fakultetsstyret 2002 endret tilsvarende budsjettfordelingsmodellen. Dette til tross for at 
særavtalen, som normene bygger på, er oppsagt og at de bygger på historiske forhold som ikke 
lenger er gjeldende. 
 
I praksis har nok instituttene i stor grad har fulgt normene fra budsjettfordelingsmodellen ved 
utarbeidelse av undervisningsregnskap de senere år. Den nye modellen har benyttet tidligere normer 
for undervisningskriterier ved beregning av undervisningsbelastning.  
 
Dekanatet har ønsket å få vurdert om disse normene er rimelige og bør revideres, eventuelt om man 
skal lage normer som belønner annet arbeid for fakultetet. Nye normer vil i seg selv ikke føre til 
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forandringer i totalbudsjettet, men normer som samsvarer bedre med den reelle belastningen for de 
ansatte og som belønner annet viktig arbeid for fakultetet kan ha følgende fordeler  
 

 det vil gi en riktigere budsjettering  

 

 det vil gi et riktigere bilde av hva ulike undervisningsformer og undervisningsprogram koster  

 

 forskningskomponenten vil kunne bli relativt større og nærmere det tilsiktede 50/50-
fordeling mellom forskning og undervisning. Nå utgjør undervisningskomponenten 38 % og 
forskningskomponenten 34 % av basisbudsjettet  

 
 

Mandat 
Arbeidsgruppen skal  
 

 vurdere om undervisningsbelastning for toppstillinger skal være proporsjonal med 
stillingsandel  

 

 vurdere om de nåværende normer for kreditering av undervisningsarbeid skal revideres  
 

 vurdere om hvor mye veiledningsarbeid for dr. gradsstudenter som skal krediteres, og hvor 
stor andel av dette skal legges til hhv undervisnings- og forskningskomponenten  

 

 vurdere om det skal innføres kreditering av andre oppgaver, slik som arbeid i 
bedømmelseskomiteer og annet komitéarbeid  

 

 foreslå hvordan styringsdata for undervisning skal etableres og oppdateres 
 

 gjøre simuleringer for å se hvilke konsekvenser ulike normer vil ha på budsjettfordelingen 
mellom undervisning og forskning, samt mellom fagområder  

 

Utvalgets sammensetning 
Professor Stein A Evensen, Institutt for klinisk medisin (leder) 
Professor Odd Geiran, Institutt for klinisk medisin  
Rådgiver Eva Gretland, Institutt for klinisk medisin  
Professor Per Grøttum, Seksjon for medisinsk informatikk   
Professor Terje Hagen, Institutt for helse og samfunn 
Professor Petter Laake, Institutt for medisinske basalfag  
 
Sekretær for utvalget har vært seniorrådgiver Mette Groseth Langballe.  
 
Utvalget har hatt 8 møter. 
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Nåværende normer 

Normer for arbeidstid 
I følge særavtalen fra 1992 skal arbeidstiden for vitenskapelig ansatte fordeles likt mellom forskning 
og undervisning.  For vitenskapelig personale ved UiO er den årlige netto arbeidstiden 1 695 timer 
(gjeldende fra 2002). Det er her gjort fradrag for ferie og bevegelige helligdager. Timetallet på 1 695 
er utgangspunktet for å beregne arbeidsplikten innen undervisning, administrasjon og forskning. For 
ansatte over 60 år er timetallet 1 657,5 timer. 

I 1999 vedtok fakultetsstyret følgende normer for arbeidstidsfordeling: 

Stillingskategori Forskning Undervisning Administrasjon Klinikk Sum 

Professor 45 45 10 0 100 

Førsteamanuensis 45 45 10 0 100 

Amanuensis 45 45 10 0 100 

Universitetslektor 25 75 0 0 100 

Professor I kombinert 45 22,5 7,5 25 100 

Professor II 18 18 4 80 120 

 

I 2004 delegerte Kunnskapsdepartementet fordelingen av arbeidstid til institusjonene og fra 2006 ble 
særavtalen med tjenestemannsorganisasjonene sagt opp. 

UiO praktiserer nå at arbeidstidsfordelingen skal skje innenfor rammene ved den enkelte 
grunnenhet. Som hovedregel skal enheten totalt levere en viss mengde forskning og undervisning 
innenfor en normalramme på 50/50 fordelt mellom forskning og undervisning når andre oppgaver er 
trukket fra. I perioder for eksempel med økt undervisningsbehov kan oppgavene være skjevt fordelt, 
men ikke permanent. 

Normer for undervisning, veiledning og eksamen 
I forbindelse med innføring av den nye budsjettfordelingsmodellen fra 2010, behandlet og vedtok 
fakultetsstyret normer for undervisning februar 2009. De nye normene avvek ikke mye fra de 
tidligere normer, men primært tok opp i seg nye undervisnings- og evalueringsformer, spesielt på 
bachelor- og masterstudiene. 

Undervisning 

Nedenfor følger fakultetets vedtatte normer for undervisning: 

Undervisningsform Total arbeidstid pr undervisningstime Kommentar 

Forelesning 4,5 Ingen endring fra tidligere 

Klinikk 4,5 Undervisning med pasient, studentaktiv, for større grupper 

Seminar 2,5 Gjelder både små og store grupper, interaktivt 

Kurs 4 Gjelder alle kurs, laboratorier, IT, bibliotek, statistikk etc. 

Gruppearbeid 2,5 
Ulike former for gruppeundervisning med lærer tilstede: PBL, klinisk 
smågruppe, kollokvium etc. 

Tilstede for studentene 0,5 
Gruppe/student arbeider selvstendig, men kan konsultere lærer ved 
behov i et avgrenset tidsrom 
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Masterveiledning 

Fakultetet har vedtatte normer for masterveiledning. Normene varierer i forhold til hvor mange 
studiepoeng en masteroppgave gir og om masteroppgaven er laboratoriebasert eller ikke. Følgende 
normer er vedtatt: 

Veiledning 
Kontakttime pr 
student 

Totaltid pr 
student 

Masteroppgave 30 stp 12 25 

Masteroppgave 60 stp 20 40 

Masteroppgave 60 stp, lab-basert 40 60 

Prosjektoppgave, medisinstudiet 10 10 

Semesteroppgave, øvingsoppgave, mappeoppgave 0 1 
 

Eksamen 

Fakultetets studieprogrammer har ulike evalueringsformer, noe som gir seg utsalg i ulike normer.  

For medisinstudiet er følgende normer vedtatt: 

Normer for eksamen, medisinstudiet Arbeidstid 

Leder av eksamenskommisjonen 60 

Medlem av eksamenskomisjonen 40 

Muntlig eksamen, forberedelse, gjennomføring og 
bedømmelse Eksamenstidx1,5 

Klinisk eksamen, forberedelse, gjennomføring og 
bedømmelse Eksamenstidx2 

 

Og for bachelor- og masterstudiene: 

Normer for eksamen, bachelor og master Arbeidstid 

Forberedelse av eksamen   

Utarbeidelse av skriftligoppgavesett, inkl koordinering 20* 

Sensur   

Sensur skriftlig oppgavesett 1,5 

Sensur av hjemmeeksamen med tilbakemelding 4 

Vurdering/tilbakemelding mappeoppgave, pr gang 0,5 

Sluttvurdering av mappe 0,5 

Sensur masteroppgave inkl. muntlig eksamen 12 

Sensur masteroppgave uten muntlig eksamen 10 

Muntlig eksamen 1,5 

Sensur muntlig fremlegg 1,5 
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Kreditering av doktorgradsveiledning 
Følgende normer for doktorgradsveiledning gjelder i dag: 
 

Kategori Veiledning 
Forberedelses-
tid Total 

Tellende som 
undervisning 

Tellende 
som 
forskning 

Veiledning 
per uke (40 
timer per år)         

Doktorand 1-4 (1-2 for II-stilling) 1 1 2 1 1 

Doktorand 5- (3 for II-stilling) 1 1 2 0 2 

 
 
I nåværende normer gis det uttelling på 80 timer pr kandidat for professor I, 40 timer tellende som 
undervisning og 40 timer tellende som forskning.  Dette gjelder for opp til fire kandidater. For flere 
enn fire kandidater teller veiledningen kun som forskning. 
 
For professor II gjelder normene med 40 timer tellende som undervisning og 40 timer tellende som 
forskning for opp til to kandidater, ved mer enn to kandidater teller veiledningen kun som forskning. 
 

Kreditering av annet arbeid 
Fakultetet har følgende vedtatte normer for bedømmelse av doktorgrader ved egen institusjon: 

Bedømmelse av doktorgrader Timer 

Bedømmelse av doktorgrader ved egen institusjon 30 

Tillegg 1. opponent 20 

Tillegg 2. opponent 15 

 

I normene er det ikke angitt om timene for bedømmelse av doktorgradsarbeid skal godskrives 
undervisning eller forskning eller fordeles mellom disse. Utvalget tolker derfor at 
doktorgradsbedømmelse defineres som annet pålagt universitetsarbeid, og som trekkes fra 
totalarbeidstiden før fordeling av arbeidstid til undervisning og forskning foretas.  

For bedømmelse av vitenskapelige stillinger ved egen institusjon er følgende normer vedtatt: 

Bedømmelse av vitenskapelig stillinger ved egen institusjon Antall søkere Timer 

Førsteamanuensis 1-3/4-8/over 9 30/60/100 

Professorater 1-3/4-8/ over 9 50/100/180 

 
Heller ikke for normene for bedømmelse av vitenskapelige stillinger ved egen institusjon er det angitt 
om timene skal krediteres undervisning eller forskning, derfor blir det også her tolket som ”annet 
universitetsarbeid” som trekkes fra totalarbeidstiden før fordeling av arbeidstid til undervisning og 
forskning. 
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Innsamling av grunnlagsdata og erfaringer 
Utvalget har søkt informasjon om normer og styringsdata for undervisning utenfor eget fakultetet, 
samt foretatt en spørreundersøkelse blant alle fakultetets vitenskapelige tilsatte. 
Spørreundersøkelsens resultat vil bli omtalt i eget avsnitt.  
 
Utvalget var kjent med et pågående arbeid om undervisningsnormer på Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet og et samarbeidsprosjekt med undervisningsregnskap på Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 
Utvalget ba derfor om å få en orientering om dette arbeidet. 
 
Prodekan Annik Myhre og seniorrådgiver Anne-Lise Siljeholm Larsen orienterte om pågående arbeid 
på Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Utarbeidelse av normer for arbeidstid og 
undervisning er en del av utdanningsstrategien i MATNAT21-prosjektet. Prosessen med å etablere 
normer ”nedenfra”, med innspill fra instituttene, hadde vært lite vellykket. Normene skulle derfor 
utarbeides fra fakultetet, med instituttene som høringsinstans. Det skulle åpnes for ”lokale” normer, 
hvis de sentrale normene ikke dekker over alle undervisningsformene. 

Prosjektleder Jenny Nornes og overingeniør Gulbrand Rosenberg presenterte AURA for utvalget. 

AURA er et verktøy for registrering av undervisningsplikt for vitenskapelig ansatte, samt generering 

av kontrakter og bilag for eksterne time- og hjelpelærere. AURA gir også støtte til planlegging og 

rapportering. Det er ikke åpnet for egenregistrering i AURA, men gjøres av de administrative 

undervisningsplanleggerne. Verktøyet ble tatt i bruk i oktober/november på de tre fakultetene som 

har utviklet det.  

Det ble sendt forespørsel til de andre medisinske fakultetene i Norge og Sverige, samt til København 
universitet. Fra Norge fikk vi svar fra NTNU. Normer fra NTNU ligger vedlagt (vedlegg x) 
 
I Sverige og Danmark var det en utfordring å få forståelse for hva som ble etterspurt, derfor ble våre 
normer sendt med som illustrasjon. Vi fikk kun svar fra universitetene i Göteborg og Uppsala. Ved 
disse to universitetene fantes ikke normer slik vi har, da arbeidstiden til de ulike oppgavene stort sett 
ble avtalt med leder fra år til år. Tilbakemeldingene var derfor ikke til stor hjelp for utvalget. 
 

Spørreundersøkelse 
Under diskusjonen av revidering av normer for undervisning bestemte utvalget seg for å 
gjennomføre en spørreundersøkelse blant de vitenskapelige tilsatte om forberedelsestid for ulike 
undervisningsformer og eksamen. I uke 39 ble spørreundersøkelsen sendt ut til alle vitenskapelige 
ansatte. På grunn av felles e-post lister var det ikke mulig å skille ut de vitenskapelige stillingskoder 
som ikke har undervisningsplikt eller som av andre grunner ikke var aktuelle for 
spørreundersøkelsen, for eksempel undervisningslektorer i utplasseringen i allmennmedisin. 
Svarfristen for spørreundersøkelsen var 14 dager. 
 
Innen fristens utløp hadde det kommet 338 svar, hvorav noen var blanke. For å finne svarprosenten 
er antall svar i en stillingskode sammenholdt med antall registrert i personalsystemet. Vi har da 
kommet frem til følgende svarprosent: 
Professor I:      52,1 % 
Førsteamanuensis (hoved- og bistilling samlet):  30,3 % 
Professor II:      46,0 % 
 



5.mars 2012 Side 9 

 

Det ble i undersøkelsen spurt om institutt-tilknytting. Vel 59 % av de som svarte tilhørte Institutt for 
klinisk medisin, vel 21 % tilhørte Institutt for helse og samfunn, mens vel 19 % tilhørte Institutt for 
medisinske basalfag. Av de som svarte underviste ca 84 % hovedsakelig på profesjonsstudiet, mens 
25 % hovedsakelig på bachelor- og masterstudiene. Det ble også spurt om alder og 
undervisningserfaring. Median alder av de som svarte er 51 år og median undervisningserfaring er 10 
år. I resten av spørreundersøkelsen ble det spurt om hvor mange arbeidstimer gjennomsnittlig en 
bruker pr undervisningstime for undervisningsformene forelesning, kurs, seminar, PBL, klinisk 
smågruppe, klinikk, masterveiledning, doktorgradsveiledning og eksamen.   
 
Figuren nedenfor viser medianen for gjennomsnittlig tid (forberedelse + undervisning + etterarbeid) 
pr undervisningstime for de ulike undervisningsformene. 

 

Vi ser av figuren at medianen ligger lavere enn normene for alle undervisningsformer, bortsett fra 
seminarer hvor medianen ligger høyere enn normen. 

Utvalget ønsket å se om det var noen forskjeller i brukt arbeidstid mellom de tre instituttene. Figuren 
nedenfor viser median tid for de samme undervisningsformene. 
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Figuren viser at Institutt for helse og samfunn ligger svært nær opp til normen i alle 
undervisningsformene, bortsett fra klinikk, men her er antall observasjoner svært lavt. 
Gjennomsnittlig tid brukt på seminarer ligger over normen, slik det også gjør for Institutt for 
medisinske basalfag og Institutt for klinisk medisin. 
 
Medianen ved Institutt for medisinske basalfag er tilsvarende normene for undervisningsformene 
forelesning og PBL, over normen for seminarundervisning og under normene for klinikk, kurs og 
klinisk smågruppe. Antall observasjoner på henholdsvis klinikk og klinisk smågruppe er svært lavt. 

Ved Institutt for klinisk medisin ligger medianen lavere enn normen for alle undervisningsformer, 
bortsett fra seminarer. Medianen ved Institutt for klinisk medisin ligger også lavere enn medianen 
ved de to andre instituttene for alle undervisningsformer, bortsett fra seminarundervisning. 
Tabellennedenfor viser samlet medianen for ulike undervisningsformer ved de tre instituttene, samt 
antall observasjoner. 

Undervisningsform IMB Klinmed Helsam 

Forelesning 4,5 (n=49) 3,0 (n=132) 4,5 (n=61) 

Klinikk 2,25 (n=8) 2,5 (n=96) 3,0 (n=11) 

Seminar 3,0 (n=32) 3,0 (n=73) 3,0 (n=44) 

Kurs 3,0 (n=37) 2,5 (n=65) 3,5 (n=23) 

PBL 2,5 (n=37) 2,0 (n=84) 2,5 (n=28) 

Klinisk smågruppe 2,0 (n=11) 2,0 (n=126) 2,5 (n=10) 

 

Utvalget har også undersøkt om undervisningserfaring slår ut på tidsbruken for de ulike 
undervisningsformene. Figuren nedenfor viser medianen for de ulike undervisningsformer for fire 
stillingskategorier. 
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I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om hvor mange arbeidstimer pr uke som erfaringsmessig 
brukes i gjennomsnitt for å veilede en mastergradsstudent.  

Undersøkelsen ga følgende svar: 

Undervisningsform IMB Klinmed Helsam 

Masterveiledning 3,25 (n=34) 2,0 (n=56) 2,0 (n=38) 
 

I spørreundersøkelsen ble det spurt om hvor mange arbeidstimer som blir brukt i gjennomsnitt på en 
vanlig skriftlig/muntlig eksamen med flere kandidater.  

Undervisningsform IMB Klinmed Helsam 

Eksamen 40,0 (n=34) 10,0 (n=107) 25,0 (n=36) 
 

Vi ser av svarene at det er store variasjoner mellom instituttene, hvor mediantid observert ved 
Institutt for klinisk medisin er kun 25 % av mediantid observert ved Institutt for medisinske basalfag. 
Tatt i betraktning den store bredden av eksamensformer vi har, var spørsmålet for generelt til at 
svaret har særlig nytteverdi. 

I utvalgets spørreundersøkelse ble det spurt om hvor mange arbeidstimer pr uke det erfaringsmessig 
brukes i gjennomsnitt for å veilede en doktorgradsstudent.  Antall respondenter er 210, svarene viste 
en mediantid på 3 timer. Nedenfor er mediantiden for doktorgradsveiledning pr institutt angitt. 
 

 IMB Klinmed Helsam 

PhD-veiledning 3,0 (n=40) 3,0 (n=131) 2,5 (n=39) 
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Arbeidsgruppens vurderinger 
Spørreundersøkelsen viser at medgått tid til undervisning, veiledning og eksamen varierer i betydelig 
grad. Mye tyder på at øvrige arbeidsforhold og erfaring, samt om undervisningen er av repeterende 
eller ikke-repeterende natur virker inn.  

 Arbeidsgruppen  har hatt et ønske om å etablere enklere og mer robuste normer. Vurderingene er 
to-delte.  

Først gjør vi rede for hva vi mener er korrekte normer. Det vurderes hvilke elementer som bør være 
tellende og hvilke tidsbehov som er reelle og rimelige og som gir balanserte arbeidsmengder på tvers 
av studier og fagmiljø.  

Deretter vurderer vi de foreslåtte normenes ressursmessige konsekvenser. 

Vi har lagt to overordnete føringer til grunn for de første vurderingene:  

 
- Tid til ordinær undervisning vernes. Etter vårt skjønn bør de mest aktive og erfarne forskerne, som 
ofte har mye doktorgradsveiledning og mange administrative oppgaver, også sikres tid til å delta i 
grunnutdanningen fordi det høyner utdanningens kvalitet. Det tilstreber vi dels ved å begrense hvor 
mye andre undervisningsoppgaver, f.eks. doktorgradsveiledning, kan telle i undervisningsregnskapet 
og dels ved å benytte tilleggslønn for omfattende, ekstraordinære oppgaver. 

 
- Det bør være enkle og felles normer så langt mulig. Både dataene fra spørreskjemaundersøkelsen 
og erfaringene våre tilsier at det er stor variasjon i tiden man faktisk bruker på tilsynelatende lik type 
undervisning. Ideelt sett kunne man derfor ønsket seg en ordning som bl.a. tok hensyn til om man 
utviklet nye undervisningstilbud eller repeterte kjent undervisning, hvor lang undervisningserfaring 
man hadde, hvor mye forberedelse det var med f.eks. å finne pasienter. Det kunne potensielt vært 
implementert ved individuelle arbeidsavtaler som er hovedregelen mange steder utenlands, og hvor 
omfanget av avtalen fastsettes i forhandlinger mellom underviser og en faglig overordnet. Vi mener 
imidlertid dette ville blitt for krevende å gjennomføre hos oss, med godt over 300 undervisere bare i 
profesjonsstudiet i medisin. Vi har derfor valgt å beholde det opprinnelige konseptet med normtall. 
Med den store variasjonen i tidsbruk, hadde det kanskje vært naturlig å ha et detaljert normsett. 
Etter vårt skjønn har vi ikke tilstrekkelig grunnlag for det: spørreskjemadatene er beheftet med så 
vidt mange fortolkningsmessige uklarheter at det ikke er grunnlag for differensiering f.eks. mellom 
institutter, stillingsgrupper eller studier, mer skjønnsmessige tidsestimat har enda større usikkerhet, 
det kan være større likhet mellom undervisningsoppgaver på tvers av institutt enn innad på et 
institutt, og undervisningsoppgaver i enkelte BM-studier kan ha mer til felles med profesjonsstudiet i 
medisin enn med hverandre. Utvalget har også vurdert å differensiere mellom normer for ”tørre” og 
”våte” fag. Det kunne ha vært naturlig med et slikt skille, men vi ønsker i størst mulig grad å forenkle 
med felles normer. Vi foreslår derfor i all hovedsak felles fakultære normer. De vil åpenbart kunne slå 
uheldig ut i noen tilfelle, og vi mener da at normene bør suppleres med individuelle avtaler, 
eventuelt tilleggslønn som nevnt over. 

Normer for arbeidstid 
Det medisinske fakultets normer for arbeidstid avviker fra den sentrale arbeidstidsfordeling når det 
gjelder professor II og professor I kombinert.  
 
Professor I kombinert er en 100 % UiO-stilling med redusert undervisningsplikt hvor aktivt 
pasientansvar er nødvendig for å ivareta undervisningen eller at professoratet er knyttet til ledelse av 
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store kliniske avdelinger.  I 2001 fattet fakultetsstyret et vedtak for å avklare arbeidsforholdene for 
professor I kombinert, blant annet at fakultetsstyret skulle fastlegge undervisningsandelen i den 
enkelte kombinerte stilling.  Hovedregelen skulle være at alle professorat I har en undervisningsplikt 
på 776 timer tillagt stillingen.  Med utgangspunkt i den enkeltes arbeidsavtale med 
universitetssykehuset kunne fakultetsstyret innvilge reduksjon på inntil 50 % av denne 
undervisningsplikten for ansatte i dokumentert kombinert stilling som enten har aktivt 
pasientansvar, eller som av andre særlige grunner for kompetansen i stillingen bør få redusert sin 
undervisningsplikt.  Det er ikke kjent at det er fremmet en sak for fakultetsstyret om redusert 
undervisningsplikt for professor I kombinert etter 2001. En tolkning kan da være at dette er en 
stillingstype som fases ut, og blir erstattet med professor II-stillinger. Utvalget mener slike stillinger 
bør fases ut og der det tilsettes professor I-stillinger bør arbeidstiden fordeles likt mellom forskning 
og undervisning, når andre oppgaver er trukket fra. 
 
I fakultetets normer er det en forventning om at professor II skal undervise 305 timer, noe som 
tilsvarer hele professor II-stillingen. Det er samtidig forventet at forskningstiden er 305 timer. Dette 
har bakgrunn i fakultetets fortolkning av en eldre avtale mellom Det medisinske fakultet og Ullevål 
universitetssykehus. Avtalen går ut på at sykehuset gir 20 % av sykehustiden til universitetsarbeid for 
professor II. Fakultetet har tolket avtalen slik at denne tiden også skal fordeles mellom forskning og 
undervisning, sykehuset har tolket det som kun tid til forskning. 
 
Dette forslaget harmonerer med 50/50 fordelingen som praktiseres på UiO og på alle andre 
kombinerte undervisnings- og forskerstillinger. Denne arbeidstidsfordeling for professor II ligger også 
til grunn i fakultetets budsjettfordelingsmodell.  
 
Samtidig med arbeidet i dette utvalget har en arbeidsgruppe mellom Universitetet i Oslo (UiO) og 
Oslo universitetssykehus (OUS), som en del av arbeidet med plan for strategisk samhandling mellom 
UiO og Helse – Sør Øst RHF, avgitt en rapport om harmonisering av vilkår for kombinerte stillinger. 
Arbeidsgruppen har foreslått at arbeidstakere med hovedstilling på OUS og 20 % bistilling ved UiO 
skal normalt ha avsatt to arbeidsdager pr uke som gjennomsnitt for ivaretakelse av forsknings- og 
undervisningsfunksjoner ved UiO og OUS. De to dagene pr uke skal normalt fordeles med en halv dag 
til undervisning og resten til forskning. Forslaget er til behandling i de to institusjonene. 
 
Dette utvalget har vurdert det slik at undervisningsdelen av en stilling bør være proporsjonal med 
stillingsbrøken for alle stillinger, også for professor II. Utvalget ønsker primært at undervisning og 
forskning deles likt mellom den ansattes disponible universitetstid, det vil si at de to dagene i uken 
som avsettes til universitetsarbeid fordeles likt mellom undervisning og forskning og dagens norm på 
305 timer undervisning og 305 timer forskning videreføres. 
 

Normer for undervisning, veiledning og eksamen 

Undervisning 

Spørreundersøkelsen viser at Institutt for klinisk medisin har en gjennomgående lavere median på 
tilnærmet alle undervisningsformer sammenlignet med de to andre instituttene. Utvalget har 
diskutert mulige årsaker til dette. Kan det skyldes at klinikere legger mindre tid inn i undervisningen 
fordi de er mer effektive, at de nedprioriterer undervisning, at produksjonskravet i klinikken presser 
ned tiden til undervisning, eller kan det være slik at tallene fra de andre instituttene er inflaterte? 
Dersom det første er tilfelle, burde man kanskje kunne legge tilsvarende effektiviseringskrav på 
andre institutters undervisning. Dersom klinikerne nedprioriterer undervisning, vil det være uriktig å 
bruke disse tallene som norm fordi de sannsynligvis representerer en suboptimal undervisning. Tror 
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vi svarene fra Institutt for medisinske basalfag og Institutt for helse og ledelse er inflaterte, bør 
mediantallene fra Institutt for klinisk medisin benyttes for alle. Vi har ingen fasit på dette. Som et 
kompromiss foreslår vi å bruke medianverdiene fra spørreskjemaundersøkelsen for hele fakultetet 
som nye normtall. Fordi klinikker nesten bare forekommer ved Institutt for klinisk medisin, mener vi 
at denne medianverdien blir kunstig lav på fakultetsnivå og bør vektes opp med utgangspunkt i 
tallene for f.eks. forelesninger. Det tilsier en norm på 3,5 timer pr undervisningstime klinikk. I tillegg 
foreslår vi en norm for retting av journaler på 20 minutter pr journal. Vi forutsetter samme normtall 
for den del av forskerutdanningen som regnes inn i undervisningskomponenten. Vårt forslag til nye 
normer blir da: 

 

Undervisningsform Total arbeidstid pr undervisningstime 

Forelesning 4,0 

Klinikk 3,5 

Seminar 3,0 

Kurs 3,0 

Gruppearbeid 2,0 

Retting av journal 20 minutter/journal 

 

Masterveiledning 

I spørreundersøkelsen var median tidsbruk på veiledning 2,0 timer per uke for hele fakultetet. Vi 
foreslår å forenkle dagens ordning og benytte 2,0 timer som felles normtall. En masteroppgave på 60 
studiepoeng forutsettes å ta 1 år ~40 uker, og vil da gi 80 timers undervisningstid, mens en 
masteroppgave på 30 studiepoeng som forutsettes å ta 6 mnd ~20 uker, vil gi en uttelling på 40 
timer. Vi forutsetter at det totale omfanget av masterveiledning pr. ansatt begrenses av mekanismer 
knyttet til studieadministrasjonen. 

Eksamen 

Det er svært vanskelig å trekke noen konklusjoner eller trender ut av materialet fra 
spørreundersøkelsen.  Utvalget anser at dagens normer er for detaljerte og foreslår en vesentlig 
forenkling på tvers av BM- og profesjonsstudiene. En ny felles norm for retting av skriftlig eksamen 
foreslås satt til 1 time pr kandidat pr eksamen. Sensur av masteroppgaver beholdes uendret. I 
forskerutdanningen teller bare skriftlig og muntlig sensur. 

Normer for eksamen Arbeidstid 

Leder av eksamenskommisjonen/ ansvarlig for 
eksamensarbeid 60 

Medlem av eksamenskomisjonen 40 

Muntlig eksamen, forberedelse, gjennomføring og 
bedømmelse Eksamenstid x 1,5 

Klinisk eksamen, forberedelse, gjennomføring og 
bedømmelse Eksamenstid x 2 

Sensur av skriftlig oppgavesett  1 

Sensur masteroppgave 10 
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Kreditering av doktorgradsveiledning 
Tidligere har fakultetet (frem til 2008) finansiert et ekstra halvår til NFR-stipendiater med medisinsk 
embetseksamen på grunn av svakere metodekunnskap i grunnutdanningen. Ordningen med 
finansiering fra fakultetet opphørte i 2005, men instituttene kan selv velge å videreføre ordningen. 
Utvalget har diskutert om dette forholdet også gir seg utslag i tid brukt til veiledning av kandidater 
med medisinsk embetseksamen og kandidater med hovedfag/mastergrad fra et annet fagområde.  
Mye taler for at kandidater fra andre fagområder enn medisin stiller med noe sterkere metodisk 
kompetanse, men utvalget mener likevel at normene for veiledning av doktorgradskandidater bør 
være den samme uavhengig av bakgrunn.  

Utvalget diskuterte videre om normer for veiledning skulle skille på om kandidatene var tilknyttet 
store fagmiljøer eller små fagmiljøer. I store fagmiljøer med mange doktorgradskandidater vil en del 
av veiledningen skje gjennom diskusjoner med viderekommende kandidater og belastningen på 
veilederen bli mindre. Utvalget mener likevel at det ikke skal differensieres på hvilke fagmiljø 
kandidaten tilhører når normer for veiledning bestemmes. 

Spørreundersøkelsen viser at det ved alle tre instituttene brukes i gjennomsnitt mer tid til veiledning 
enn normene tilsier. Utvalget anbefaler at normer for doktorgradsveiledningen oppjusteres slik at de 
samsvarer mer med faktisk tid brukt. Utvalget mener normen bør settes til 120 timer pr år, hvorav 40 
timer tellende som undervisning. Det bør gis undervisningsmessig uttelling for inntil 3 
doktorgradskandidater for I-stillinger og inntil 2 doktorgradskandidater for II-stillinger. 

Kreditering av annet arbeid 
Utvalget vil ikke foreslå noen endringer i normer for bedømmelse av doktorgrader, men videreføre 
de vedtatte normene. Utvalget ønsker å presisere at bedømmelse av doktorgrader defineres som 
”annet universitetsarbeid” og godskrives verken undervisning eller forskning.  

Utvalget ønsker å endre og forenkle normene for bedømmelse av stillinger ved egen institusjon til 
følgende: 
 

Bedømmelse av vitenskapelig stillinger ved egen institusjon Antall søkere Timer 

Førsteamanuensis 1-5/over 5 40/60 

Professorater 1-5/over 5 40/60 

 
Utvalget ønsker i tillegg å foreslå at samlet arbeidstid for ”annet universitetsarbeid” som skal trekkes 
fra totalarbeidstiden før fordeling av tid til undervisning og forskning, ikke skal overstige 15 % av 
stillingsbrøken.  Bedømmelsesarbeid for doktorgrader og stillinger ved egen institusjon utover 15 % 
kan for eksempel honoreres med B-tillegg eller annen honorering. Honorering forutsettes først å skje 
når arbeidspliktene er oppfylt for øvrig og kun etter forutgående avtale. Dette innebærer en økning 
av ”faglig administrasjon” med 5 prosentpoeng sammenlignet med fakultetets normer fra 1999, og 
samtidig en begrensning/presisering av UiOs praktisering av arbeidstidsfordeling etter at særavtalen 
er sagt opp. 
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Styringsdata for undervisning 
Det er behov for styringsdata for undervisning på alle nivåer. Ved instituttene er det behov for å få en 
oversikt over all undervisning som gis og hvem som gir denne undervisningen, både for å følge opp 
den enkelte ansatte, for å ha oversikt over ressursutnyttelsen, og til hjelp for å dimensjonere den 
vitenskapelige stab/etablere bemanningsplaner.  På fakultetsnivå vil det være behov for aggregerte 
styringsdata på undervisning for planlegging og for fordeling av midler. 
 
Instituttene har i dag egne, og ulike, styringsdata for undervisning. Undervisningsregnskapene blir 
utarbeidet på ulike måter og benyttet til ulike formål. På fakultetsnivå har vi også et 
undervisningsregnskap utarbeidet ut i fra vedtatt undervisningsmengde i studieprogrammene. Dette 
undervisningsregnskapet gir kun et bilde av hvor mye undervisning som gis pr institutt og er ikke 
brutt ned på personnivå. Endringer i dette undervisningsregnskapet skjer ved vedtatte endringer i 
studieprogrammene, ved endringer i opptak (hvis dette påvirker undervisningsmengden) og ved nye 
studieprogrammer. I dag benyttes dette undervisningsregnskapet kun ved fordeling av 
budsjettmidler. 
 
Utvalget har fått presentert undervisningsverktøyet AURA.  AURA er et felles verktøy utviklet av, og 
for, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Det juridiske 
fakultet.  I AURA blir all undervisningsplikt for vitenskapelig ansatte registrert manuelt av 
studiekonsulenter og andre. En viktig del av verktøyet er generering av kontrakter og bilag for 
eksterne time- og hjelpelærere, som disse fakultetene har av betydelig omfang. AURA gir også støtte 
til planlegging og rapportering. Utvalget var noe i tvil om dette verktøyet vil være godt egnet for Det 
medisinske fakultets uten spesielle tilpasninger. Behovet for manuell registrering av dataene er en 
vesentlig ulempe. Utvalget fikk heller ikke et klart svar om vertøyet var tilgjengelig for andre 
fakulteter enn de som har utviklet det. Utvalget anbefaler fakultetet om å gå i dialog med eierne av 
verktøyet for nærmere avklaring av egnethet og tilpasninger. 
 
Felles Studentsystem (FS) inneholder en stor andel av undervisningsdataene for vårt fakultet, men 
det er behov både for forbedringer og kvalitetskontroll. Dataene kan automatisk ekstraheres og 
brukes til undervisningsregnskap med de tilgangsmulighetene vi nå har. Det har vært foreslått og 
delvis lagt opp til å benytte lærerportalen i profesjonsstudiet til egenkontroll av opplysningene. Det 
ville gitt et godt system for kvalitetskontroll, men det ville p.t. ikke dekke BM-studiene. Med de 
begrensningene som nå er lagt på videreutvikling av lærerportalen, er det meget usikkert om et slikt 
kvalitetssikringssystem kan fullføres. Alternativet er da at studiekonsulentene må sikre kvaliteten av 
dataene i FS. 

Konsekvenser/budsjettsimuleringer 
Utvalget er bedt om å gjøre simuleringer for å se hvilke konsekvenser ulike normer vil ha på 
budsjettfordelingen mellom undervisning og forskning, samt mellom fagområder. Utvalget har sett 
på konsekvenser for endring av normer for arbeidstid og for endring av normer for undervisning, 
veiledning og annet arbeid i forhold til gjennomførbarhet og i forhold til økonomiske konsekvenser. 
Vi har ikke gått inn på konsekvensene for den enkelte ansatte eller om det er tilstrekkelig 
undervisningskapasitet ved endringene. 

Utvalget har diskutert konsekvensene av en eventuell implementering av forslag til avtale mellom 
UiO og OUS vedrørende arbeidstidsfordeling for kombinerte professor II.  Ved Institutt for klinisk 
medisin, som har praktisert 305 timer undervisning pr år for professor II-stillingene betyr dette en 
tilnærmet halvering av undervisningskapasiteten. I 2011 er det ca 170 professor II-stillinger. Med en 
norm på 305 timer gir det en kapasitet på 51.850 timer undervisning, med det nye forslaget vil 
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kapasiteten bli 26.010 timer. Konsekvensene av en slik kapasitetsreduksjon må utredes nærmere. I 
den videre analysen forutsetter vi at dagens ordning videreføres. 

I fakultetets budsjettfordelingsmodell har normer for undervisning stor betydning for tildelingen til 
instituttene. I modellen blir all undervisningen fra studieprogrammene registrert og multiplisert opp 
med forberedelsesfaktoren. Dette tallet blir benyttet til å finne frem til antall årsverk som er 
tilstrekkelig for å dekke undervisningen. Når vi har funnet frem til årsverkene som dekker 
undervisningen blir tildelingen bestemt. 

Fakultetet gir totalt 178 000 timer undervisning i grunnutdanning og forskerutdanning. Med dagens 
normer gir dette et behov for 260 årsverk for å dekke undervisningen og eksamen. I 
budsjettfordelingsmodellen blir eksternt finansierte årsverk med undervisningsplikt trukket fra, slik 
at det er 242 årsverk som blir finansiert i modellen. 

Fakultetets undervisningsarbeid fordeler seg slik: 

 Institutt for medisinske basalfag: 38 000 timer 

 Institutt for helse og samfunn: 36 000 timer 

 Institutt for klinisk medisin: 104 000 timer 

Vi ser at Institutt for klinisk medisin har nærmere 60 % av den totale undervisningen på fakultetet. 
Dette innebærer at selv små endringer i normer for forberedelsestid får store utslag i fordelingen av 
ressurser.  

Figuren nedenfor angir eksempler på hvilke utslag tre forskjellige normer for forberedelse i 
undervisningen virker inn på budsjettfordelingen mellom de tre instituttene. Tallene representerer 
antall millioner NOK.  

Normer for undervisning IMB Helsam Klinmed Til refordeling

Nåværende normer 117 316          73 403            192 884         -                           

Normer median - felles 108 184          70 155            163 614         41 704                     

Normer median - pr institutt 111 685          72 080            178 677         21 215                     

Foreslåtte normer 108 209          70 202            167 556         37 690                      

*Tabellen inkluderer kun eksempler ved endringer av normer i grunnutdanningen 
 

Den øverste linjen angir budsjettfordelingen med undervisningsnormer slik de nå praktiseres. Linje to 
angir fordelingen med undervisningsnormer lik medianen fra undersøkelsen. Linje tre angir 
fordelingen med normer som er spesifikke for instituttene, det vil si median pr institutt fra 
spørreundersøkelsen. Linje fire angir fordelingen for de foreslåtte normer i denne innstillingen. Vi ser 
at ved å benytte normer som samsvarer med spørreundersøkelsen eller som foreslått i innstillingen, 
får vi en budsjettrest til fordeling. Budsjettresten kan etter særskilt vedtak i fakultetet benyttes til å 
styrke forskningskomponenten eller undervisningskomponenten i budsjettfordelingsmodellen.  
Hvilke utslag dette kunne få for fordelingen mellom instituttene har ikke utvalget ikke sett på. 

Konklusjoner 
 

 I vurderingen av hvilke normer som bør være gjeldende har arbeidsgruppen tatt 
utgangspunkt i at de mest aktive og erfarne forskerne må sikres tid til å delta i undervisning 



5.mars 2012 Side 18 

 

fordi det høyner utdanningens kvalitet. Derfor opprettholdes begrensninger i hvor mye 
doktorgradsveiledning kan telle i undervisningsregnskapet. Likeledes foreslås tilleggslønn for 
omfattende ekstraordinære oppgaver i stedet for uttelling i regnskapet.  

 Et av arbeidsgruppens mest debatterte tema er om vi skulle gå for individuelle 
arbeidsavtaler, instituttspesifikke normer, normer som var avhengig av graden av 
laboratoriearbeid, eller felles fakultære normer. Vi har endt med å foreslå felles fakultære 
normer til tross for flere vektige innvendinger.  Det kan være aktuelt å supplere normene 
med individuelle avtaler der de slår særlig uheldig ut.  

 Hva gjelder arbeidstid foreslår arbeidsgruppen at undervisningsdelen av alle stillinger bør 
prinsipielt utgjøre 50 % av disponibel universitetstid etter fratrekk av tid medgått til annet 
universitetsarbeid. 

 Innstillingen fremmer felles fakultære normtall for total arbeidstid per gitt undervisningstime 
med utgangspunkt i en spørreundersøkelse med enkelte nødvendige justeringer. 

 Masterveiledning settes til 2 timer per uke og en ny felles norm for retting av skriftlig 
eksamen settes til 1 time per kandidat per eksamen.  

 Normen for doktorgradsveiledning bør være den samme uavhengig av kandidatens 
fagområde og stipuleres til 120 timer per år, hvorav 40 timer tellende i 
undervisningsregnskapet. Av årsaker nevnt ovenfor gis uttelling for inntil 3 kandidater for 
professor i full stilling og 2 kandidater i professor II- stilling.  

 Kreditering av ”annet universitetsarbeid” - bla omfattende bedømmelse av doktorgrader – 
skal ikke overstige 15 % av stillingsbrøken og trekkes fra totalarbeidstiden før lik deling av 
resttiden til forskning og undervisning. Særlig omfattende arbeid utover 15 % kan vurderes 
honorert for eksempel med et B-tillegg hvis arbeidsplikter forøvrig er oppfylt.   

 Når det gjelder styringsdata for undervisning konstaterer arbeidsgruppen at foreliggende 
erfaringer fra eget og andre fakultet spriker. Sett i sammenheng med de begrensninger som 
er lagt på videre utvikling av lærerportalen finner ikke gruppen tilstrekkelig grunnlag for å 
fremme eget forslag. Gruppen peker på at instituttene må ha løpende oversikt over all 
undervisning og hvem som gir undervisningen. 

 De foreslåtte felles fakultære normer for forberedelse i undervisning resulterer i en betydelig 
omfordeling av midler men også en ”rest” på ca 37 mill NOK som kan benyttes til å styrke så 
vel forskning som undervisning.  
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