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1. Innledning 

Fakultetet har igangsatt mange utdannings- og forskningsstrategiske tiltak, som vi har høye forventninger 

til at vil gi utslag i resultater. På utdanningssiden vil vi spesielt nevne revisjonen av studieprogrammet i 

medisin og utvikling av e-læring og digitale eksamener. På forskningssiden har det vært arbeidet mye med 

etablering av enheten for ekstern forskningsfinansiering og med forberedelsene til det EU-finansierte 

programmet Scientia Fellows.  

Revisjonen av profesjonsstudiet i medisin nærmer seg det første steget i implementeringen med oppstart 

av modul 1 høsten 2014. I modulene 4 (oppstart vår 2015), 2 og 5 (oppstart høst 2015) og 7 (oppstart høst 

2016) er arbeidet godt i gang og tidskjemaet følges. Etter sommeren begynner arbeidet med de kliniske 

modulene 3 og 8, samt modul 6.  

Fakultetet avsetter en mill kroner årlig til utarbeidelse av e-læringsprogrammer. Engasjementet blant 

fakultetets ansatte er stor og utlysningen for 2014 hadde langt flere søknader enn det som kunne innvilges. 

Digital eksamen er innført i 3., 5., 7., 9. og 12.semester i medisinstudiet, i kurset i kunnskapsbasert medisin 

og i ernæring ERN1010. Hovedhensikten med digital eksamen er en pedagogisk forbedring: større deler av 

pensum prøves med mer bevisst fagfordeling, større samsvar med læringsmål, bedre fordeling på ulike 

kognitive ferdigheter, større reliabilitet i sensur og mer vekt på klinisk resonnering og beslutningstaking. 

Det benyttes høystrukturerte oppgaver med blanding av korte fritekstsvar og ulike typer 

avkryssingsspørsmål. Utfordringene framover er primært å øke kapasiteten på studieadministrativ side slik 

at man kan innfri ønskene fra de andre fagene som vil i gang med digital eksamen, videre å utvide digital 

eksamen til å omfatte stasjonseksamenene og eventuelle nye eksamensformer i Oslo2014, bygge opp og 

gjennomføre psykometriske analyser av eksamen med tanke på systematisk kvalitetsforbedring, og erstatte 

det nåværende eksamenssystemet med en løsning som forvaltes av og brukes av hele UiO. USIT har  i år 

satt av 2 årsverk til å ta fram nytt eksamenssystem i nært samarbeid med fakultetet. 

 

Forhandlingene med European Research Agency (REA) om Scientia Fellows ble konkluderte i desember i 

fjor og Grant Agreement ble undertegnet fra EU-kommisjonen mars 2014. Siden den gang har vi etablert 

arbeidsmekanismer og administrative strukturer for denne satsingen. Det er utarbeidet en presentasjon 

som er blitt presentert til ulike fora (forskningssentra, gruppeledere og forskere) ved alle institutter. 

Prosessen med å nå ut til potensielle partnere/verter i programmet pågår fortsatt. I tillegg er det utarbeidet 

et dokument med tittel Guide for Hosts og samlet en sjekkliste for verter. Prosjektets hjemmeside er for 

tiden under konstruksjon. Det er meget stor interesse for å delta i dette programmet i fagmiljøene. 

 

I løpet av 2014 har fakultetet økt sin kapasitet på forskerstøtte til å omfatte 5 personer, spesielt vil dette 

styrke forskerstøtteapparatet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) betraktelig.  Dette for å sikre bedre 

og flere søknader på kort og lang sikt og bygge bedre kompetanse innen EU-søknadsområdet blant våre 
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forskere (både yngre og seniorer) samt i det administrative støtteapparatet både ved fakultetet og 

instituttene. Når det gjelder ekstern forskingsfinansiering har vi laget en fem punkters tiltakspakke. 

Tiltakspakken innebærer blant annet tettere oppfølging (pre-grant støtte), oppsøkende aktivitet for å styrke 

kunnskapen om EU og kursing i søknadsskriving. Vi har fått tildelt et transnasjonalt postdoktorprogram, 

COFUND med oppstart 2014 (mai) på 180 årsverk over 5 år. Med dette programmet vil forskerne øke sin 

internasjonalisering og styrke sine intensjonale nettverk. Det vil bli etablert administrative nettverk og 

forskernettverk med erfaringsutveksling innen EU. 

Ved Institutt for medisinske basalfag ble et Lederstrukturprosjekt avsluttet i mars 2014. Prosjektet har hatt 

som målsetting å tilpasse organisasjonen for å sikre optimal utnyttelse av ressurser og måloppnåelse i 

henhold til instituttets, fakultetets og universitetets strategiske planer. I forbindelse med implementering 

av ny lederstruktur, etableres tematiske områder innenfor avdelingene: klynger av forskningsenheter 

innenfor et fagområde og med tematisk innretning. 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. Områdene skal være tydelige på hvorledes de vurderer mulighetene for en eller flere 

gruppelederes deltagelse i fremtidig SFF, SFI eller andre senterdannelser. Den nye organisasjonsplanen ble 

vedtatt av Fakultetsstyret 20.05.14. 

 

Gjennom styringsverktøyet balansert målstyring har fakultetsadministrasjonen gjennomført en 

brukerundersøkelse.  Brukerne ble definert innenfor flere områder, deriblant sentraladministrasjonen på 

UiO, samt vitenskapelig og administrative ansatte på våre institutter. På en skala fra 1-6, der 6 er best, 

skåret de fleste seksjonene mellom 4-5. Enkelte seksjoner har potensial til forbedringer innenfor enkelte 

områder, som det nå jobbes med. En ny undersøkelse vil bli gjennomført om ett år. 

 

2. Vurdering  av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 

 

1. Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 

Ny studiepoeng per heltidsekvivalent viser en liten nedgang fra 2012. I 2012 oppnådde vi 48,3 

studiepoeng pr student, mens i 2013 ble studiepoengproduksjonen 47,3 pr student. Fakultetet har 

ikke meldt inn måltall for 2014, men er gitt et måltall på 49,5 studiepoeng pr heltidsekvivalent. 

Bakgrunnen for at fakultetet ikke har meldt inn et måltall er de mange revisjons- og 

strukturendringene som foregår på fakultetets studieprogram. 

Det er store variasjoner mellom studieprogrammene på fakultetet, og vi kan vanskelig forvente at 

alle studieprogrammene kan nå målet om 49,5 studiepoeng pr heltidsekvivalent. I 

profesjonsstudiet i medisin ligger studiepoengproduksjonen på et stabilt og høyt nivå. Det endelige 

tallet for 2013 kan forventes å øke noe, da sensuren på utsatt eksamen høsten 2013 ikke er på 

plass innen rapporteringsfristen til Database for høgere utdanning (DBH) 15.februar, men først 

kommer med på neste rapportering 15.oktober. 
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På bachelor og masterprogrammene er det produsert færre studiepoeng i 2013, samtidig har det 
vært en økning i antall studenter. Studieprogrammene våre henvender seg til noe ulike grupper av 
studenter, og de fleste tiltak for å bedre studiepoengproduksjonen må derfor tilpasse det enkelte 
program. 

 
Det dreier seg i hovedsak om to typer tiltak; justeringer i emnestrukturen/undervisningsopplegget 

basert på løpende evalueringer og tiltak rettet inn mot gjennomføringen av masteroppgaven. Et 

tredje element er rekruttering. Her er det særlig de to programmene ved Sykepleievitenskap som 

har jobbet veldig aktivt for å forbedre rekrutteringen til programmene. Særlig gjennom vital 

markedsføring. Før opptaket er ferdig er det vanskelig å si noe konkret om effekten av dette, men 

det ser ut til at det er bedre kvalifiserte søkere i år. 

 

Ved ernæringsstudiet er det gjort en meget viktig endring. Studiestart er flyttet til høstsemester 

etter to år med studiestart i vårsemesteret. Første kull begynte høsten 2013. For å få dette til er det 

etablert et helt nytt 1. semester for studentene, hvor det kun er ernæringsundervisning. 

Studentene går fortsatt inn i fellesdelen fra vårsemester som nå blir deres 2. semester (sammen 

med medisinerne i sitt 1. semester). De endringer som er gjort i studieopplegget i fellesdelen med 

egneeksamen osv. opprettholdes. Målet med alle endringer er å høyne kvaliteten på 

undervisningen i klinisk ernæring og minske frafallet. 

 

2. Gj.snittlig gj.føringstid PhD 

Gjennomsnittlig gjennomføringstid for PhD i 2013 ved fakultetet samlet var 3,5 år, tilsvarende 

målet i 2014. Det er heller ikke store variasjoner mellom instituttene, to av instituttene lå på 3,5 år, 

mens ett lå på 3,8 år. Dette er en betydelig nedgang siden målingene på gjennomsnittlig 

gjennomføringstid ble introdusert. 

Instituttene melder fra at nedgangen på gjennomføringstid skyldes hovedsakelig vektlegging av 

rekruttering av stipendiater og kvalitetssikring av prosjekt i forkant av opptaket. Likeledes har vi 

også fått bedre registreringsrutiner, spesielt med hensyn på å få med lovfestede permisjoner i PhD-

perioden. 

3. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter 

Fakultetet hadde en studentmobilitet på 8,9 % i 2013, en økning fra 2012 og over målet for 2014 på 

8 % av studentmassen. Fakultetet har hatt en relativt stabil og høy andel utvekslingsstudenter. 

Forholdet mellom inn- og utreisende studenter har også vært relativt stabilt, med en overvekt av 

innreisende studenter hele perioden.  

Flere av studieprogrammene arbeider aktivt for å øke andelen utvekslingsstudenter, men for de 

erfaringsbaserte studieprogrammene og programmet i International Community Health er det en 

begrenset mulighet for utstrakt studentmobilitet. På medisinstudiet har vi nådd et naturlig tak for 

utvekslingsstudenter, og det vil ikke bli satt inn ytterligere tiltak her. 

4. Publikasjonspoeng pr vit. årsverk 

Fakultetet hadde 1,06 publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt i 2013, en nedgang på 0,05 fra 

2012, og under målet i 2014 om 1,26 publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt. 
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Fakultetets hovedteori for manglende vekst i publikasjonspoengene er feil eller fravær med 

adressering av publikasjoner, spesielt for ansatte som har kombinert stilling. Beregninger gjort for 

2013 viser at så mye som opp mot 20-25 % har feiladressering og at fakultetet ikke blir kreditert 

publikasjonene. Andre årsaker til forbigående lav produksjon er relativ stor nyrekruttering for å 

erstatte ansatte som pensjoneres. Vi bør også trekke inn at fakultetet har en stor andel 

universitetslektorer (ca 20 årsverk) knyttet til utplasseringsordningene, som ikke er forventet å 

bidra til den vitenskapelige produksjon, men som inkluderes i nevneren når publikasjonspoeng 

beregnes. Vi ber om at universitetet sentralt ser til at denne feilkilden fjernes, ved at disse 

universitetslektorene registreres i henhold til deres funksjon, nemlig lærere uten pålagt 

vitenskapelig aktivitet. 

 

Det har vært arbeidet mye med å redusere feiladressering av publikasjoner. Det arbeidet vil 

fortsette, men i tillegg planlegges det å igangsette et arbeid med analyse av publikasjonspoeng pr 

vitenskapelig ansatt for å se på variasjon mellom fagmiljøer og innen fagmiljøer, alder og kjønn 

osv., som kan bidra til å iverksette målrettede tiltak for å øke produksjonen.  

 

5. EU-tildeling – volum 

I 2013 ble resultatet litt høyere enn i 2012 og omtrent på samme nivå som i 2008. Med Scientia 

Fellows (FP7-PEOPLE-2013-COFUND, Marie Curie Action) - tildelingen på 6,7 Mill Euro og 

tiltakspakken der flere strategiske grep gjøres for å styrke fakultetets deltakelse i Horisont 2020, 

forventer fakultetet en betydelig økning i EU inntektene fremover. Vi ser en økende interesse og 

økende antall søknader, og forventer og tror at den erfaring søkerne opparbeider seg vil gi bedre 

uttelling på sikt. 

 

6. NFR-tildeling – volum 

NFR-inntektene utgjorde i 2013 i underkant av 177 mill kroner. Dette er en betydelig økning 

sammenlignet med 2012, og etter en lengre periode med synkende NFR-inntekter. Resultatet i 

2013 er også høyere enn målet for NFR-inntekter i 2014. NORBRAIN infrastrukturtildeling utgjorde 

en vesentlig del av økningen i 2013. 

Fakultetets mål er å øke NFR-inntektene ytterligere og flere tiltak iverksettes. Vi forventer at 

opprettelsen av en enhet for ekstern forskningsfinansiering vil profesjonalisere og gi økt bidrag til 

søknadsskriving også for NFR-søknader. Vi har også tro på lederstrukturprosjektet på Institutt for 

medisinske basalfag vil legge til rette for sterkere og høyere produksjon. 

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Bevilgningsfinansiert virksomhet 

Fakultetets bevilgningsfinansierte virksomhet viser et overskudd på 29 millioner kroner. Resultatet 

er 12 millioner høyere enn budsjettert noe som skyldes høyere inntekter hittil i år. Avviket kommer 

i all hovedsak av feil periodisering av inntektene. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Isolert for året 

viser et underskudd på 8 millioner kroner.  



 5 

 

Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er per april 18,2 millioner kroner. Dette er 2,8 

millioner lavere enn budsjettert men 3 millioner høyere enn samme periode i fjor. Det er 

ubetydelige avvik på personal og driftskostnader. 

Prognosen for inneværende femårsperiode er gjennomgått ved tertialavslutningen. For 2014 er det 

kun små justeringer på forventet resultat. Prognosen nå er et overskudd på 8 millioner, mot 6,6 

millioner i årsbudsjettet. Forventet resultat ved utgangen av 2018 er nå et overskudd på rett i 

overkant av 7 millioner.  

Fakultetet har bundne midler for totalt 42 millioner kroner. Midlene er bundet opp til utstyr, 

restmidler nybygg Domus Medica, strategiske satsinger og startpakker. 

Eksternt finansiert virksomhet 

Fakultetet har pr 30. april 635 aktive eksternt finansierte prosjekter. Disse har en samlet 

totalramme på 2,4 milliarder kroner. 139 prosjekter er finansiert av NFR og 33 fra EU. Resterende 

463 prosjekter kommer fra en stor mengde forskjellige finansiører. De største er helseforetakene 

(professor II stillinger) og private stiftelser, legater og fond (kreftforeningen f.eks.).  

Beholdningen av eksternt finansierte midler er nå 238 millioner kroner. Dette er en økning på 21 

millioner siden årsskiftet. Inntektene er høyere og andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. 

Personalkostnadene er omtrent som budsjettert.  

I langtidsprognosen er det forventet at beholdningen av eksterne midler skal være på 135 millioner 

ved utgangen av 2018. Dette er nivået fakultetet hadde i flere år før vi fikk ekstraordinært mye inn 

på konto i forbindelse med avslutningen av forrige gaveforsterkningsordning. 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Underskuddet for dyreavdelingen ved Institutt for medisinske basalfag er estimert til kr 7,2 Mill 

kroner i 2014. Det er imidlertid forventet en inntektsøkning som på sikt vil utligne underskuddet. 

Det hersker imidlertid usikkerhet til om inntektsøkningen vil kunne realiseres i den takt man 

forventer, og også til hvorvidt underskuddet vil kunne forverres av hittil ukjente faktorer. 

Dyreavdelingens utfordringer p.t er hovedsakelig knyttet til organisatoriske og ledelsesrelaterte 

forhold. Forsinkelser i byggeprosjektet har ført til et betydelig etterslep som fremdeles har en 

negativ effekt på økonomien og som forsinker avdelingens mulighet til å komme i «normal drift». 

En tredje risikofaktor er betalingsevne i forskningsprosjektene, ettersom burprisen påvirkes av det 

totale kostnadsbildet. Dyreavdelingen har et potensiale som det vil kreve betydelig mer tid og 

ressurser å kunne utnytte fullt ut. UiO har en stor ressurs i denne avdelingen, som inviterer til en 

satsning og ytterligere investeringer for å etablere UiO i toppsjiktet for dyreeksperimentell 

forskning. Ved oppføring av tilbygget var ikke prosjektet tilført ordinære innflyttingsmidler, noe 

som betyr at mye av infrastrukturen i avdelingen er finansiert 

gjennom fakultetets utstyrsbevilgninger og AVIT. Selv om dyreavdelingen har vært prioritert 

ved disse tildelingene, har omfanget av investeringer vært lavt i forhold til areal og infrastruktur 

som er etablert for øvrig. 

 

Vi ønsker en dialog med universitetsledelsen om videre fremdrift av Dyreavdelingen ved Institutt 

for medisinske basalfag. 



 6 

 

3. Tilleggsbestilling – driftsmidler til vitenskapelig ansatt 

Inntil 2011 øremerket fakultetet «småforsk»-ordningen til instituttene. Etter at øremerkingen av ordningen 

opphørte, videreførte vi kravet i disposisjonsskrivet til instituttene. Instituttene ved fakultetet har følgende 

ordning for fordeling av driftsmidler: 

Institutt for medisinske basalfag 

Ved instituttet har frie driftsmidler betegnelsen stimuleringsmidler. Disse fordeles årlig etter rapportering. 

Samtlige gruppeledere (professorer og førsteamanuenser) anmodes om å levere en kortfattet årsrapport 

som omhandler forhold knyttet til egen forskningsaktivitet. Innlevert rapport utløser fordeling av 

stimuleringsmidler, som samlet for instituttet utgjør 3 mill per år. Ved fordelingen legges det vekt på å 

prioritere gruppeledere med jevn vitenskapelig produksjon, dvs. det gis samme tildeling til grupper med 

jevn produksjon som til grupper med høy produksjon (som typisk har tilgang på større omfang av eksterne 

midler). Instituttets mål har vært å øke fordelingen utover 3 mill per år. I 2013 lå høyeste tildelte beløp på 

kr. 100.000. I 2014 ble dette nedjustert til 75.000 pga. den betydelige svekkelsen i den økonomiske 

situasjonen. 

 

Det fordeles i tillegg stimuleringsmidler til veileders gruppe for doktorgrader avlagt i forrige år (årlig ca. kr 

0,8 mill), samt driftsmidler tilknyttet interne stipendiatstillinger (årlig ca. kr 2,5 mill). Tildelinger av interne 

stipendiatstillinger har ikke bare gått til IMBs sterkeste grupper, men også til grupper med jevn og solid 

produksjon, men mer begrenset tilgang til eksterne midler. Parallelt med fordelingen av stimuleringsmidler 

fordeles også utstyrsmidler etter de samme prinsipper som skissert ovenfor. 

 

Institutt for helse og samfunn 

Ved Helsam er det avdelingene ved avdelingsleder som disponerer og fordeler driftsmidler til 

vitenskapelige tilsatte. For 2013 og 2014 har instituttet hatt en modell for viderefordeling til avdelingene 

som tar utgangspunkt i produksjonsresultater og antall ansatte i den enkelte avdeling. Modellen inkluderer 

publikasjonspoeng, avlagte doktorgrader med intern hovedveileder, eksterne inntekter og nettoeffekt av 

eksternfinansiert virksomhet (alle variabler som gjennomsnittlig produksjon over de siste 3 år). Instituttet 

viderefordeler 60 % av resultatbaserte midler fra fakultetets fordelingsmodell. For 2014 utgjorde dette 4,7 

mill.  

Instituttet har gått inn for at den enkelte avdelingsleder selv skal ha betydelig grad av frihet i disponeringen 

av disse midlene, men har som en oppfølging av intensjonen med småforsk lagt til grunn at alle faste 

ansatte i hel stilling bør få et annum på minimum 15.000 uavhengig av produksjon. Utover dette er det 

variasjon i hvordan midlene fordeles i de ulike avdelingene. Noen legger produksjonsresultater og 

verv/påtatt arbeid til grunn for individuelle resultatbaserte tildelinger, mens enkelte fordeler et større 

annum flatt til alle faste vitenskapelige tilsatte.  

 

Siden instituttet ikke setter av andre midler til faglig virksomhet skal de fordelte midlene også bidra til 

strategisk måloppnåelse i den enkelte avdeling. Avdelingslederne fordeler derfor ikke ut alle midler til 

individnivå. De sentrale pottene i hver avdeling brukes til for eksempel småforsk-konkurranser, frikjøp av 

ansatte for søknadsskriving, felles seminarer eller som egeninnsats inn i underfinansierte eksterne 

prosjekter. 
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Institutt for klinisk medisin 

Klinmed har faste satser for driftsmidler som vi deler ut til stipendiater, post doktorer og til vitenskapelige 
ansatte i toppstillinger.  
I 2014 har vi følgende ordninger:  

 UiO stipendiater – kr 60.000 i årlige driftsmidler  

 Kliniske stipendiater – kr 25.000 i årlige driftsmidler  

 Post doktor - kr 60.000 i årlige driftsmidler  

 Alle toppstillingene (Prof I/Prof II/Amanuensiser) som er basisfinansiert gis kr 50.000 i årlige 
driftsmidler  

 
Satsene for tildeling til stipendiater og postdoktor har vært uendret siden Klinmed ble dannet i 2010. 
Driftsmidler til de basisfinansierte toppstillingene følger overordnet avtale mellom OUS og UiO. Avtalen 
tilsier at senest i 2017 skal alle i vitenskapelige toppstillinger motta kr 100.000 pr år.  I perioden 2014-2017 
vil det skje en opptrapping. 
 
I 2014 deler Klinmed ut 11,7 mill kroner i driftsmidler til de basisfinansierte forskerstillinger. 
 

Stilling Antall Totalsum 

Toppstillinger 171 8 550 000 

UiO stipendiater/postdok 22 1 320 000 

Kliniske stipendiater 73 1 825 000 

Totalt 266 11 695 000 

 
 
 
 

Dato: 27.mai 2014 

 

Frode Vartdal 

Dekan       Bjørn Hol 

        fakultetsdirektør  



Universitetet i Oslo  
 
 

Mal for ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 1. tertial 

 

Rapporterende enhet: Institutt for 

medisinske 

basalfag 

Rapportert av: Jan G. Bjålie og 

Eva Helene Mjelde 

Periode: 

1.tertial 

2014 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2014 
 

1. Innledning 

Hovedfokuset for Institutt for medisinske basalfag i 1. tertial har vært 1) i samarbeid med ny 

ledelse av Seksjon for bygningsdrift, EA, iverksettelse av tiltak overfor entreprenør og 

Statsbygg i forbindelse med mislighold av avtaler om ferdigstillelse av ny dyreavdeling, 2) 

etablering av midlertidig ledelse og støttefunksjoner for ny dyreavdeling etter at både leder 

og veterinær sa opp sine stillinger, 3) oppstart av prosjekt for ombygging av disseksjonssal for 

å ivareta arbeidsmiljøkrav, 4) avslutning av utredningsprosjekt for ny lederstruktur for 

instituttet med rapport til fakultetsstyret og 5) gjennomgang av undervisningsregnskap, bl.a. 

som grunnlag for avdelingsvise budsjetter. 

 

2. Vurdering  av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 

 

Instituttet rapporterer følgende på 4 måleindikatorer:  

Publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt (inkluderer også stipendiater og postdoktorer) 

var 0,92 i 2013, som er lavere enn forventet (instituttets mål for 2013 var 1,04 poeng) men 

omtrent på samme nivå som tidligere år. En faktor som trekker resultatet noe ned er avgivelse 

av publikasjonspoeng i forbindelse med at enkelte av IMBs mest produktive forskere i den 

senere tid har fått bistillinger ved OUS. Den betydelige nyrekrutteringen av gruppeledere ved 

IMB har foreløpig ikke gitt vesentlig uttelling på publikasjonspoeng. 

Gjennomføringstid for PhD-kandidater var 3,1 år i 2013, vesentlig bedre enn i 2012 (3,8). 

Et vesentlig aspekt som har vært fulgt opp ved instituttet i de senere år er vektlegging av 

grundighet i rekrutteringen av stipendiater. 

Instituttets EU-inntekter utgjorde kr 4,28 mill i 2013, dvs. langt under ambisjonsnivået på 9 

mill. Situasjonen er i ferd med å bedres for 2014. Kjente tildelinger for 2014 er per dags dato 

5,27 mill, men det virker ikke realistisk å komme opp mot ambisjonsnivået. Effekt av støtte til 

søknadsarbeid fra fakultetets "grant office" forventes ikke før tidligst i 2015-2016. 

Instituttets NFR-inntekter utgjorde 74,9 mill i 2013, hvorav NORBRAIN infrastrukturtildeling 

var en vesentlig komponent. Resultatet er fortsatt under ambisjonsnivået (instituttets mål var 

82 mill), men anses som tilfredsstillende. Kjente NFR-inntekter for 2014 er per dags dato på 

52 mill., som er lavere enn forventet. Instituttet har registrert flere avslag på søknader til NFR 
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i 2013 enn forventet. Instituttets innsats for bedret støtte under utarbeidelse av søknader i 

løpet av 2013 har derved på kort sikt ikke gitt uttelling. 

Instituttet ønsker å fremheve følgende tiltak for å forbedre resultater og øke sannsynligheten 

for at målsettinger nås:  

I mars 2013 startet IMB et lederstrukturprosjekt. Prosjektet har hatt 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 faglige synergier, intern økonomi og ekstern finansiering representerer hovedutfordringer 

som skal imøtekommes med ny organisering og implementering av nye, formaliserte 

lederroller.  

Lederstrukturen skal 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 vil 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. En ny lederstruktur vil gi økt 

kapasitet til strategisk arbeid og profilering av instituttets hovedområder for forskning, 

sammenliknet med dagens struktur. 

I forbindelse med implementering av ny lederstruktur, etableres tematiske områder 

innenfor avdelingene: klynger av forskningsenheter innenfor et fagområde og med tematisk 

innretning. 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. 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.  

Instituttet ønsker videre å utarbeide en handlingsplan i samarbeid med fakultetets enhet for 

ekstern finansiering, med utarbeidelse av målrettede tiltak overfor prioriterte 

forskningsgrupper der forskernes fagprofiler matches mot EU-programmer. Handlingsplanen 

skal identifisere konkrete støttetiltak for utarbeidelse av søknader, der grenseflaten og 

samarbeidet med fakultetets administrative enhet er konkretisert.  
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b. Status for den økonomiske situasjonen 

 

Bevilgningsfinansiert virksomhet 

IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et negativt regnskapsresultat på kr 4,3 mill per 

1. tertial 2014. Resultatet avviker med kr 6 mill i forhold til budsjett, hovedsakelig forårsaket 

av forsinkede KD-inntekter fra fakultetet. Det ble budsjettert med at overføringer fra 

fakultetet til utstyr kl II (kr 8,8 mill) skulle overføres til instituttet i april, men overføringen er 

forskjøvet. 

Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er per april noe høyere enn budsjettert (kr 

0,1 mill høyere). Det er ubetydelige avvik i personalkostnadene, og de offentlige refusjonene 

ligger noe over budsjett (kr 0,2 mill). Ser man bort fra avskrivningene, er driftskostnadene kr 

2,3 mill høyere enn budsjettert hittil i år. Avviket antas forårsaket av at for lite av de totale 

driftskostnader er periodisert i 1. tertial, og effekten antas ikke å få vesentlig betydning for 

årsresultatet. 

Prognosen for inneværende femårsperiode er gjennomgått i forbindelse med 

tertialavslutningen. De viktigste endringer er oppdatering av inntekter og kostnader knyttet 

til drift av dyreavdelingen, justering av forventede tilsetningstidspunkter i vakante 

undervisningsstillinger, samt revidering av anslag for utviklingen i eksternt finansiert 

virksomhet. 

På bakgrunn av de justeringer som er gjort i femårig prognose antas det at IMB vil få et 

negativt regnskapsresultat på om lag kr 6,5 mill per 31.12.2014, mot budsjett på kr 8,2 mill i 

underskudd. Dyreavdelingen forventes isolert sett ved årsskiftet å ha et akkumulert 

underskudd på kr 7,2 mill. Reelt resultat for instituttet vil sannsynligvis være betydelig 

svakere enn 6,5 mill, da IMB ved årets slutt antas å ha forpliktelser som utgjør omlag kr 14,5 

mill, bundet opp til bl.a. utstyr (6,5 mill), restmidler nybygg (3 mill), satsinger (3,5 mill) og 

startpakker (1,5 mill). 

 

Eksternt finansiert virksomhet 

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, som er kr 23 mill over 

budsjett. Avviket er forårsaket av høyere inntekter enn budsjettert. 

Kostnadene i de aktive prosjektene løper samlet sett om lag som budsjettert. I sum er det noe 

økning (kr 1,1 mill) i personalkostnader ift. budsjett, mens andre driftskostnader ligger kr 1,5 

mill under budsjett, når man ser bort fra avskrivninger.  

IMB har mottatt kr 43,7 mill fra eksterne givere i 1. tertial. Dette er dobbelt så mye som 

budsjettert for perioden, og utgjøres av både forskutterte og ubudsjetterte («nye») inntekter. I 

prognosen for 2014 anslås det at IMB totalt vil motta kr 16 mill kroner i inntekt utover 
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budsjett, hovedsakelig fra organisasjoner og stiftelser (kr 7,4 mill), samt gaveforsterkning fra 

NFR (kr 6 mill).  

Av de 211 prosjektene i IMB’s eksisterende prosjektportefølje utgjør EU- og NFR-prosjektene 

30 % av det totale antall prosjekter og 64 % av de eksterne inntektene.  De øvrige 70 % 

utgjøres av et stort antall prosjekter med lavere inntekt per prosjekt, ofte kun driftsmidler. 

 

  

Antall 

prosjekter 

per 30.4.14 

 

% av 

prosjekter  

Eksternt 

bidrag 

% av 

bidrag  

 

Gjennomsnitt 

bidrag 

EU 12 6 % 31 535 557 8 % 2 627 963 

NFR 52 25 % 220 825 386 56 % 4 246 642 

Andre 147 70 % 143 009 014 36 % 972 850 

Grand Total 211 100 % 395 369 957 100 % 

 

1 873 791 

 

Instituttet har i prognosen for 2014-2018 nedjustert anslagene for eksterne inntekter fra NFR 

og EU og oppjustert inntekter fra andre givere for første del av perioden. For inneværende år 

innebærer justeringen en moderat reduksjon totalt sett (kr 4,3 mill), men et skifte fra NFR/EU 

til andre givere innebærer både tap av RBO-inntekter og en økt sannsynlighet for lavere 

kostnadsdekning. En for stor andel av slike prosjekter er - ser man bort fra faglige og 

strategisk aspekter - økonomisk ugunstig for IMB. Instituttet legger opp til å nå de opprinnelig 

forventede nivåer på NFR/EU inntekter i slutten av femårsperioden.  

  

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

 

Dyreavdelingen: Underskuddet for dyreavdelingen for 2014 er estimert til kr 7,2 mill. 

Instituttet forventer en inntektsøkning som på sikt vil utligne underskuddet. Det hersker 

imidlertid usikkerhet knyttet til om inntektsøkningen vil kunne realiseres i den takt man 

forventer, og også til hvorvidt underskuddet vil kunne forverres av hittil ukjente faktorer. 

Avdelingens utfordringer p.t er hovedsakelig knyttet til organisatoriske og ledelsesrelaterte 

forhold, ettersom avdelingen har en svært komplisert logistikk, en rekke lovpålagte krav og 

helt spesifikke utfordringer som krever ekstra ressurser å kunne planlegge for og håndtere i 

en overgangsfase. Forsinkelser i byggeprosjektet har ført til et betydelig etterslep som 

fremdeles har en negativ effekt på økonomien og som forsinker avdelingens mulighet til å 

komme i «normal drift». En tredje risikofaktor er betalingsevne i forskningsprosjektene, 

ettersom burprisen påvirkes av det totale kostnadsbildet.  
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Instituttet vil poengtere at dyreavdelingen har et potensiale som det vil kreve betydelig mer 

tid og ressurser å kunne utnytte fullt ut. UiO har en stor ressurs i denne avdelingen, som 

inviterer til en satsning og ytterligere investeringer for å etablere UiO i toppsjiktet for 

dyreeksperimentell forskning. Ved oppføring av tilbygget var ikke prosjektet tilført ordinære 

innflyttingsmidler, noe som betyr at mye av infrastrukturen i avdelingen er finansiert 

gjennom fakultetets utstyrsbevilgninger og AVIT. Selv om dyreavdelingen har vært prioritert 

ved disse tildelingene, har omfanget av investeringer vært lavt i forhold til areal og 

infrastruktur som er etablert for øvrig.  

Vi ber om en ny vurdering av om denne komplekse virksomheten skal skilles ut som en UiO 

satsing og egen virksomhet, fremfor å opprettholde det som en avdeling organisert under et 

institutt.  

Ekstern finansiering: Det hersker usikkerhet knyttet til instituttets mulighet til å nå 

målsettingen for inntekter fra den eksterne prosjektporteføljen. Vi har ikke sikre 

holdepunkter for en vedvarende forbedring. Det er videre stor usikkerhet knyttet til 

beregning av effekten av de tiltak som er beskrevet ovenfor i denne rapporten: når tiltakene 

vil få effekt og hvor stor effekt de vil få for de kommende årene i langtidsperioden.  

Oslo 2014  og overgangsperiode: Kostnadsbildet knyttet til overgangsperioden der man vil 

operere med to parallelle studieplaner er uoversiktlig, og det finnes risiko for at kostnadene 

vil bli høyere enn estimert.  

 

3. Tilleggsbestilling 

 

Det vises til notat om virksomhetsrapportering 1. tertial 2014 datert 30. april, der enhetene 

bes gi informasjon om hvilke ordninger som er etablert for å tilgjengeliggjøre driftsmidler til 

forskning, etter opphør av småforskordningen. 

Ved IMB har frie driftsmidler betegnelsen stimuleringsmidler. Disse fordeles årlig etter 

rapportering. Samtlige gruppeledere (professorer og førsteamanuenser) anmodes om å levere 

en kortfattet årsrapport som omhandler forhold knyttet til egen forskningsaktivitet. Innlevert 

rapport utløser fordeling av stimuleringsmidler, som samlet for instituttet utgjør 3 mill per år. 

Ved fordelingen legges det vekt på å prioritere gruppeledere med jevn vitenskapelig 

produksjon, dvs. det gis samme tildeling til grupper med jevn produksjon som til grupper med 

høy produksjon (som typisk har tilgang på større omfang av eksterne midler). Instituttets mål 

har vært å øke fordelingen utover 3 mill per år. I 2013 lå høyeste tildelte beløp på kr. 100.000. 

I 2014 ble dette nedjustert til 75.000 pga. den betydelige svekkelsen i den økonomiske 

situasjonen. 

Det fordeles i tillegg stimuleringsmidler til veileders gruppe for doktorgrader avlagt i forrige 

år (årlig ca. kr 0,8 mill), samt driftsmidler tilknyttet interne stipendiatstillinger (årlig ca. kr 2,5 

mill). Tildelinger av interne stipendiatstillinger har ikke bare gått til IMBs sterkeste grupper, 
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men også til grupper med jevn og solid produksjon, men mer begrenset tilgang til eksterne 

midler.  

Parallelt med fordelingen av stimuleringsmidler fordeles også utstyrsmidler etter de samme 

prinsipper som skissert ovenfor. 

 

Dato: 22.05.2014 

 

 

Jan G. Bjålie 

Instituttleder       Eva Helene Mjelde 

        Administrasjonssjef 



Vedlegg til virksomhetsrapport, 1. tertial 2014. 

 

Institutt for klinisk medisin 
                

Resultatindikatorer med 
målsettinger 

  
Ambisjons-

nivå 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

EU-tildeling (1000 kroner) 5 222 3 149 8 218 13 974 3 325 11 708 11 222 

NFR-tildeling (1000 kroner) 72 293 69 891 63 663 71 022 52 771 75 249 78 082 

 

Kommentarer: 

Publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk 
Publikasjonspoeng pr vitenskapelige årsverk har hatt en nedgang i 2013 i forhold til de 
senere år. Dette skyldes i hovedsak endring i registreringsmetode, samt en mindre reduksjon 
i faktisk produksjon. Instituttets ledelse har sammen med klinikkenes ledelser fokusert på 
korrekt adressering av publikasjoner som et viktig tiltak for å synliggjøre den faktiske 
produksjonen. Klinmeds vurdering er at måltallet på 1,31 ikke er oppnåelig i 2014. Vår 
reviderte antagelse er et måltall på 1,10.  
Antall publikasjonspoeng har for 2014 et ambisjonsnivå på 385. Vår reviderte vurdering av 
dette måltallet er at 325 er en mer realistisk forventning. 
Antall vitenskapelige årsverk har et ambisjonsnivå på 294 hvilket synes å befinne seg på et 
realistisk nivå. 
  
Gjennomsnittelig gj.føringsgrad. 
Indikatoren har vært stabil i lengre tid. Vi har ikke indikasjoner eller forventninger til 
vesentlige endringer i gjennomføringstiden i den nærmeste fremtid. 
 
EU-tildeling i - volum 
Tildeling knyttet til EU prosjekter varierer fra år til år som følge av ujevne tilslag på innsendte 
søknader. Det kan eksempelvis komme tildelinger som er beregnet å dekke en 18 måneders 
periode, med inntektsføring for hele perioden ved prosjektets oppstart. Vi anser at vårt 
måltall er representativt, men arbeider aktivt med tiltak som kan føre til økning i volum, 
blant annet i samarbeid med OUS. 
 
NFR-tildeling i – volum 
Etter en periode med varierende volum på innvilgede NFR søknader er trenden i år positiv. 
Også i forhold til NFR finansiering arbeides det kontinuerlig med å øke søknadsvolumet. 
Instituttet har i mai måned registrert en betydelig søknadsaktivitet fra ansatte og har håp om 
at dette kan føre til mange tildelinger og prosjekter inneværende år.  
  
 



Universitetet i Oslo  
 
 

 

 

Rapporterende enhet: Klinmed Rapportert av: Hans Mossin Dato: 22.5.2014 

Institutt for klinisk medisin 

Virksomhetsrapport - 1. tertial 2014 
 

Innledning – generelt 

Vi viser til bestilling av virksomhetsrapportering for 1. tertial 2014. Rapporteringen er lagt opp til å følge 

instituttets årsplan for 2014 – 2016. 

Vurdering av status 

Generelt er det slik, at en rekke av tiltakene innen forskning, undervisning og formidling er å anse som 

påvirkningsarbeid som må skje i de fora ledere og ansatte ved Klinmed til enhver tid møter i. Vi er således 

avhengig av et tett samspill med ulike aktører og har ikke full kontroll over alle prosesser og tiltak. I hvor 

stor grad vi klarer å sette saker på agendaen i de ulike fora vil variere gjennom planperioden.  

 

Forskning 

Forskning er en kjernefunksjon ved Institutt for klinisk medisin, og målet er å utøve medisinsk forskning på 

høyt internasjonalt nivå til beste for pasienter og samfunn. Aktiviteten er allerede svært stor, og omlag 10% 

av alle PhD grader som tas i Norge utgår fra Institutt for klinisk medisin. Til tross for denne høye produksjon 

av vitenskapelige artikler og doktorgrader, har instituttet formulert viktige mål for fremtidig aktivitet. 

• Arbeide for etablering av tematiske forskningsområder på tvers av fagområder og instituttgrenser 

Medisinsk forskning er i økende grad basert på lagarbeid på tvers av snevre faggrenser, og det blir mer og 

mer vanlig at vitenskapelige arbeider omfatter både basalmedisinske og kliniske problemstillinger. For å 

fremme slik translasjonsforskning vil brobygging over grenser derfor være et erklært mål for Klinmed. Et 

eksempel på et tematisk forskningsområde er Senter for hjertesviktforskning, som omfatter forskere fra 

både basalmedisinske og kliniske miljøer. KG Jebsen sentre og Sentre for fremragende forskning ved 

Instituttet er på samme måte organisert for å fremme translasjonsforskning. Klinmed vil i den grad de 

økonomiske rammer tillater det, arbeide for etablering av flere slike sentre og tematiske 

forskningsområder. 

• Delta aktivt i universitetets livsvitenskapssatsing 

Instituttet ønsker å delta aktivt i universitetets livsvitenskapssatsning, og har deltatt i møter og samlinger 

om dette. For at satsningen skal bli vellykket og relevant for medisinsk praksis, er det Klinmeds oppfatning 

at universitetssykehusene må være sentrale medspillere.   

• Øke andelen av post.doc stillinger 

Klinmed vil i fremtiden prioritere strategisk bruk av postdoktorstillinger, f eks i forbindelse med rekruttering 

i professor I stillinger, fremfor utlysning av PhD stipendiatstillinger. En slik satsning vil være i tråd med  
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nasjonale føringer og avhjelpe den mangel på postdoktorstillinger som mange kandidater med fullført PhD 

grad opplever.  

• Arbeide for opprettelse av innstegsstillinger tilknyttet Klinmed 

I den grad det vil bli åpnet for opprettelse av såkalte innstegsstillinger vil Klinmed arbeide for bruk av disse.  

• Styrke støttefunksjoner for å utforme konkurransedyktige søknader i samarbeide med fakultet og 

universitetssykehusene 

I samarbeid med Fakultetet har Klinmed arbeidet for å styrke kontoret for EU og andre internasjonale 

søknader. I tillegg tilbyr økonomiseksjonen avdelingene ved Klinmed hjelp mtp utarbeidelse av budsjetter 

til større søknader. 

• Arbeide for opprettelse av flere dobbeltløpstillinger i samarbeid med OUS og Ahus 

Ingen spesielle tiltak iverksatt så langt i planperioden 

 

Undervisning 

Da undervisning er en kjernefunksjon ved Klinmed, har dette høy prioritet og vi samarbeider godt med 

Utdanningsutvalgene ved OUS og Ahus hvor de to nestlederne er representanter.  

• Delta på ulike nivåer i implementeringsarbeidet Oslo 2014 (faglig og administrativt) 

Mange av våre administrativt og vitenskapelige ansatte ved Klinmed er delaktige i modulgruppene 

vedrørende arbeidet med Oslo 2014, og spesielt i forhold til at implementeringen av Modul 4 allerede 

starter fra V-2015 og Modul 5 fra H-2015. 

• Tilsette utdanningsleder (ny funksjon) 

Stillingen som utdanningsleder ved Klinmed er i prosess. Det er mottatt 10 søknader og 

bedømmelseskomite er nedsatt og har frist for sitt arbeid i august. Stillingen vil derfor trolig bli besatt først 

ved eller noe etter kommende årsskiftet.   

• Videreføre samarbeidet med utdanningsutvalgene i universitetssykehusene. Arbeide for at 

arbeidsavtalene for leger i sykehusene presiserer at undervisning av studenter er en obligatorisk 

arbeidsoppgave ved et universitetssykehus, og at det lages utdanningsplaner i hver klinikk/avdeling. 

Klinmed er representert i OUS Utdanningsutvalg. Utdanningsutvalget har startet dialog med HR stab ved 

OUS om innlemmelse av undervisningsplikt i arbeidsavtalene for legene, men dette er foreløpig ikke 

konkludert. 

Oppfølging av utdanningsstrategien i OUS pågår ved bl.a. at mal for klinikkvise handlingsplaner for 

undervisning er blitt vedtatt i ledermøtet ved OUS. Klinikkene har frist 01.12.14 for ferdig utarbeidelse. 

Handlingsplanen er basert på 8 strategiske hovedmål for utdanning i OUS.  

Under hovedmål A «Utdanningens betydning skal synliggjøres og utgjøre en tydelig del av sykehusets 

profil» er delmålet å sikre at utdanningen er en tydelig del av linjeansvaret og skal være et regelmessig  
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tema på alle nivåer i klinikkene. Videre skal klinikkene opprette utdanningsansvarlige innen hhv medisin og  

helsefag. Opprettelse av utdanningsansvarlig innen medisin er så langt uavklart og arbeides videre med i 

Utdanningsutvalget.   

Under hovedmål B «OUS skal legge til rette for gode utdanningsløp» er delmål «å skape gode 

læringsmiljøer for ansatte, studenter, turnus- og spesialistkandidater». Tiltak spesifisert for studenter er 

konkretisert ved: «å legge til rette for hospitering på poliklinikk, sengepost for medisinerstudenter fra UiO».  

Under hovedmål F «Utdanning skal ha et internasjonalt perspektiv» er tiltakene definert som: «å legge til 

rette for hospitering for studenter fra prioriterte samarbeids-universiteter» og «å legge forholdene til rette 

for jobbutveksling mellom OUS og gode internasjonale universitetssykehus». 

• Utforme stillingsbeskrivelser for vitenskapelige toppstillinger på en slik måte at 

undervisningskompetanse klart vektlegges i bedømmelsen 

Det er innlemmet en standard formulering om at det vil bli gjennomført prøveforelesning for alle professor 

I stillinger i utlysningstekstene. Videre er det i et revidert utkast vedrørende orientering til søkere og 

bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor 

etter kompetanse, utdypet kravet til pedagogisk kvalifikasjon. 

• Utvikle gode metoder for studentevaluering og tilbakemelding til den enkelte underviser 

 Ingen konkrete tiltak er foreløpig gjort. Dette er tiltak som må utarbeides i samarbeide med 

fakultetet.  

  

Formidling 

Formidling ved Klinmed skal kjennetegnes ved at vitenskapelige resultater formidles på ulike arenaer og i 

relevante kanaler til fagmiljøer, beslutningstakere, finansiører, pasientorganisasjoner og allmenhet. 

Formidlingsaktivitet skal prioriteres av vitenskapelig ansatte og ledere, og det skal gi status i fagmiljøet å 

være en god formidler.  

De planlagte tiltak på dette området er: 

• Vektlegge evne og vilje til formidling ved rekruttering av vitenskapelig ansatte 

• Delta på formidlingsarenaer som muliggjør kunnskapsoverføring til aktuelle målgrupper 

• Etablere en strategiplan for formidling ved instituttet 

• Øke bevisstheten om instituttets nettsider blant vitenskapelig og administrativt ansatte 

Evne og vilje til formidling ved rekruttering skal rutinemessig søkes avdekket i intervjuer med aktuelle 

kandidater. De tre neste tiltakene er iverksatt ved at en kommunikasjonsplan for forskningsformidling ved 

Institutt for klinisk medisin, er under utarbeidelse. Planen vil danne utgangspunkt for å stimulere og hjelpe 

forskere til å delta på arenaer også utenom den vitenskapelige arena for å muliggjøre kunnskapsoverføring 

til relevante målgrupper. Tiltakene i planen skal også bidra til økt bevissthet om instituttets nettsider.  
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Administrasjon og ledelse 

Overskriften administrasjon og ledelse preges av mange ulike tiltak med start gjennom hele 2014 og 2015. 

Vi har valgt å kommentere på de tiltak som er planlagt eller påstartet. 

• Tydeliggjøre lederansvaret og tilføre kompetanse i rekrutteringsprosesser 

Dette er en kontinuerlig prosess som foregår på mange plan og i mange ulike fora. Instituttets ledelse 

forsøker å nytte enhver anledning til tydeliggjøre og presisere roller og ansvar. 

• Utvikle introduksjonsprogram for nyansatte 

Det er etablert et prosjekt og nedsatt en prosjektgruppe for utvikling av et strukturert 

introduksjonsprogram for nyansatte ved instituttet. Prosjektoppstart er uke 19. Formålet med 

introduksjonsprogrammet er: 

- Bidra til god organisasjonsforståelse, tilhørighet og lojalitet til Institutt for klinisk medisin (UiO) 

- Gi effektiv og praktisk informasjon om administrative systemer, rutiner, hjelpemidler og     

  støttefunksjoner 

- Bidra til å gi den nyansatte en god start og en enklere arbeidshverdag 

• Etablere webside med informasjon for nyansatte.  

http://www.med.uio.no/klinmed/for-ansatte/ansettelsesforhold/ny/ Ferdig i første versjon. Utvikles 

fortløpende.  

• Introduksjon for nytt instituttråd 

Ferdig. Det ble sendt skriftlig informasjon til nyvalgte instituttrådsmedlemmer da valgresultatet var kjent og 

instituttleder gratulerte med valget og ønsket dem velkommen. 

• Introduksjonsprogram ved skifte av instituttledelse 

Igangsettes høsten 2014 hvis det blir nødvendig. 

• Utarbeide årshjul HMS for institutt og klinikker 

Første utkast ferdigstilles sommeren 2014. Målsettingen er å gi en oversikt over hvilke oppgaver de ulike 

lederne har innen HMS-feltet (eks sykefraværsoppfølging, oppfølging ARK, oppfølgingstiltak etter HMS-

rapportering) og når på året regelmessige HMS-oppgaver er plassert (eks vernerunder, HMS-rapportering, 

medarbeidersamtaler) 

• ARK - arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (forberede, gjennomføre, følge opp) 

Undersøkelsen er gjennomført med 36,3 % som svarprosent. I løpet av våren og høsten 2014 skal 

resultatene bearbeides sammen med klinikkene. Gjennomgangen i klinikkene vil bli preget av de behov den 

enkelte klinikk har, og tilpasset disse. 
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• Styrke oppfølging av sykmeldte 

Instituttet har etablert en arbeidsgruppe som skal evaluere dagens rutiner for oppfølging av sykemeldte 

medarbeidere samt utarbeide mer hensiktsmessige prosedyrer og en klarere ansvarsfordeling mellom 

nærmeste leder, personalseksjonen og UiO-sentrale instanser. Dette arbeidet igangsettes høsten 2014. 

• Videreutvikle arbeidsdeling og bedre rolleforståelse mellom ulike nivåer i organisasjonen 

Instituttet har pågående klinikkledermøter med alle klinikkene to ganger i året, vår og høst. Fra klinikkene 

møter klinikk- og forskningsleder, samt administrativ koordinator. 

Vårens agenda inneholder bl a oppfølging av ARK, CRIStin rapportering, bruk av driftsmidler, årsplan 2014-

2016 og temaer knyttet til rolle- og organisasjonsforståelse.  

Instituttet har månedlige samlinger med klinikkenes administrative koordinatorer og sekretariatets 

seksjonsledere. Informasjonsutveksling, beste praksis og ulike lederspørsmål står på dagsorden. 

De administrative koordinatorene arbeider direkte ut mot de UiO ansatte i klinikkene for å bistå i alle 

administrative spørsmål knyttet til UiO oppgaver. 

• Implementere pilotprosjektet personal OUS/ UiO 

Pilotprosjektet er avsluttet. Testfasen med KvB vil være hele 2014. Implementering inn mot de øvrige 

klinikker kan påbegynnes først i 2015. 

• Styrke arbeidet med analyse/ benchmarking av virksomhetens kjerneområder 

Oppgaver på dette feltet vil planlegges for andre halvår 2014. Omfanget må justeres i forhold til kapasitet 

siden aktuell ansatt også skal ta over enkelte oppgaver fra medarbeider som skal frikjøpes til arbeid for 

NTL. 

• Utarbeide oversikt over eksisterende IT utstyr for å bedre fremtidige anskaffelser  

Vi har etablert en database med oversikt over alt IT-utstyr som er kjøpt inn via Institutt for klinisk medisin, 

og kan dermed raskt få oversikt og komme med anbefalinger om utskiftning av maskinparken til de ulike 

klinikker og avdelinger. Ferdigstilt. 

• Tydeliggjøre avtalestatus med OUS på IT samarbeid og videreutvikle samarbeidet 

Arbeidet med tydeliggjøring og utvikling av samarbeidet med OUS går gradvis fremover. Det har blitt 

avklart med OUS at de tar ansvar for OUS utstyr i auditoriene vi disponerer. Vi har holdt informasjonsmøte 

hos Sykehuspartner og fått etablert nye rutiner for samarbeidet og vi merker en holdningsendring i favør 

UiO. Det er fortsatt et stykke arbeid igjen før vi er der vi ønsker at vi skal være. Vi antar at dette arbeidet vil 

pågå i både 2014 og 2015. 
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• Analyserekonsekvenseri kjernevirksomhetenavbegrensetøkonomiskhandlingsrom

Oppfølgingenavdette punktet er ment å fallesammenmedtertialrapporteringene,ogbli kommentert
særskiltsomendel avinstituttets risikobilde.

• Forbedreøkonomiskerapporteringsverktøy

Instituttet har utviklet nyerapporterknyttet til driftsregnskapogbundnemidler (balanse)utfra behovetfor
å kunnerapportere hensiktsmessigtil klinikk- ogavdelingsnivået. I tillegger det utviklet rapporter for å
kunneimøtekommeOUSmedsammenstillingavuliketallstørrelserpåtversavinstitusjonene.

Økonomiskstatus

Basisøkonomien

Klinmedssamlederesultatper 30.4.2014for basisvirksomhetenutgjordeet positivt resultatpå6,2mill.
Detteer 0,4mill. bedreennresultateti budsjett for 1. tertial 2014.Instituttet har i tilleggforpliktelser
(mottatte inntekter,medforpliktelsetil å gjennomføreaktivitet) på18,7mill. Resultatet justert for
instituttets forpliktelserer et underskuddpå12,5mill.

91%avKlinmedsinntektergårmedtil å dekkelønn- ogpersonalkostnader.Endringen(økningen)fra
tidligeremåletidspunkterskyldesendringi tidspunktetfor inntekstføring.
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Regnskap30.4.2013 Budsjett30.4.2014 Regnskap30.4.2014
IB 15120 10044 10044

Inntekter 93488 87606 89732

Personalkostnader 79649 81377 81711

Driftskostnader 2 335 8 273 5 749

Investeringer 9 908 2 167 6 116

Resultat 16715 5 833 6 200

tall i heletusen
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BASIS 2011 2012 2013 30.4.14 

Personalkostnader i % av totale inntekter 90 % 82 % 83 % 91 % 

     

     Antall årsverk 2011 2012 2013 30.4.14 

BASIS 300 297 309 306 

- Administrative stillinger 60 56 64 64 

- Vitenskapelige stillinger 240 241 244 241 

EFV 126 133 146 154 

- Administrative stillinger 13 14 15 15 

- Vitenskapelige stillinger 113 120 130 139 

      (Tall til overstående tabeller er tatt ut per 1.10.2011/1.10.2012/1.12.2013/1.4.2014) 
  

Klinmed har i 1. tertial mottatt KD bevilgninger på 81 mill. mot 74,8 mill. i budsjettet. Utover Instituttets 

tildeling basert på fordelingsmodellen til fakultetet på 78,2 mill., har vi mottatt 1,8 mill. i forskerlinjemidler 

for første semester 2014 og vi har fått overført 0,5 mill. i SERTA tildeling. Vi har i tillegg fått tildeling avtalt 

for å dekke lønnen til en lektorstilling, som utgjorde 0,5 mill.  

Nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 7,3 mill. i 1.tertial 2014. Dette representerer 

instituttets kostnadsdekning for å huse Klinmeds eksternt finansierte prosjekter, og består av elementene 

overhead, egenandel og frikjøp.  

Til tross for økningen i forhold til samme periode i 2013, har vi fått 1,3 mill. mindre i nettobidrag fra 

prosjektene enn det som er budsjettert i 1. tertial 2014. Årsaken til avviket er en korrigering som ble gjort 

på frikjøpet for to av våre S.K.G. Jebsen sentre, der vi hadde frikjøpt ressurser for hele 2013, men det 

korrekte var en kortere periode.  Dette ble rettet i februar 2014 og gir en negativ effekt på nettobidraget 

fra EFV i 1. tertial. 

 

Nettobidrag fra EFV R2011 R2012 R2013 R2014 B2014 

Overhead -5 292 -7 463 -7 867 -9 705 -10 352 

Egenandel 1 455 2 335 2 256 6 893 7 674 

Frikjøp -398 -951 -916 -4 503 -5901 

Sum -4 235 -6 079 -6 527 -7 314 -8 579 

(Tall i hele tusen per 1. tertial hvert år)           

 

Det arbeides kontinuerlig med å optimalisere og øke bidraget/kostnadsdekningen fra EFV prosjekter. Vi 

antar at det er rom for forbedringer, og i tillegg arbeides det aktivt med å øke antallet nye prosjekter. 

En ekstra utfordring som oppleves som krevende er konkurransesituasjonen vis a vis OUS/AHUS. UiO har 

ingen naturlige fortrinn i denne konkurransen, men vi søker å konkurrere på kompetent, rask og god  
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service i alle deler av et prosjekt, fra søknadsfasen til avslutning og oppgjør. Det er igangsatt et samarbeid  

mellom OUS og Medfak/ Klinmed med tanke på å styrke eksternt finansiert virksomhet i begge 

institusjoner. 

Instituttet har forpliktelser på 18,7mill. Dette er øremerkede bundne midler, som innebærer at midlene er 

tildelt/inntektsført, men uten at tilhørende aktivitet er gjennomført. Midlene kan ikke omdisponeres til 

andre formål.  

Nedenfor vises en tabell over Klinmeds bundne midler per utgangen av 1. tertial 2014. Totalbeløpet er 18,7 

mill. Midlene er organisert slik at de kan spores tilbake til tildeling og kan spesifiseres per klinikk. 

Bundne midler 1.terital 2014 
900115 - Vitenskapelig utstyr kl I 928 

900114 - Vitenskapelig utstyr kl II -619 

900113 - Vitenskapelig utstyr kl III -7 388 

645009 - Nettbasert undervisning -638 

ERC midler -2 570 

SFF CIR -1 263 

Startpakker -3 962 

Forskerlinjemidler -3 587 

Mollnes – Internprosjekt -1 213 

120711 - Ellen Jørum - Samarbeidsprosjekt Mannheim -1 146 

100361 - Undlien - A twin study 158 

100383 - HBAC Tone Tønjum -353 

101004 - Tematiske forskningsområder -242 

101020 - Perinatal ernæring -114 

103703 - Bjørn Dalhus forskningsmidler -100 

000093 – Psykoseforskning -367 

001000 – NSSF -741 

001003 - Kursvirksomhet SERAF -1 125 

Utestående for forskuttering av utstyr på Ahus 5 600 

Sum 
-18 741 

(tall i hele tusen) 

 

Klinmed har gjort noen små endringer i prognosen for 2014. Langtidsbudsjettet for perioden 2015-2018 

står uendret i forhold til det langtidsbudsjettet som ble lagt 3. tertial 2013. 

LTB BASIS (negativt fortegn er overskudd) P2014 B2015 B2016 B2017 B2018 

Inntekter -260 710 -259 312 -263 014 -265 727 -266 579 

Lønn- og personalkostnader 230 650 228 835 229 718 227 732 227 445 

Andre driftskostnader 26 650 25 977 28 201 32 576 34 095 

Investeringer 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Årets resultat 3 589 500 -96 -420 -39 

Inngående balanse -10 044 -6 454 -5 954 -6 050 -6 470 

Årets resultat 3 589 500 -96 -420 -39 

UB -6 454 -5 954 -6 050 -6 470 -6 509 

Forpliktelser 14 000 13 500 13 000 13 000 13 000 

Resultat korrigert for forpliktelser 7 546 7 546 6 950 6 530 6 491 
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(Beløpi heletuseni Y-aksenogbudsjettåri X-aksen)

Somtabellenviservil det akkumulerteunderskuddethensyntattforpliktelsenesomliggeri prognosenfor
bundnemidler, liggei områdetca7,5mill. til ca6,5mill. for langtidsbudsjettperioden frem mot 2018.Setti
lysavde forskutteringerinstituttet hargjort påområdetfor produksjonavPhD(akkumulert21,9mill. per
31.12.2013)synesøkonomientilfredsstillendeunderkontroll.

Enfremtidig risikoer mangelenpåhandlingsromtil å møteuforutsette hendelser.Lønns- og
personalkostnadenei langtidsbudsjettperiodenutgjør i området89%til 85%avsamledeinntekter. I tillegg
kommeravtalenom driftsmidlersomskalinnfasesi 2014ogøkei perioden2014-2017.I 2017antarvi at
oppfyllelseav denneavtalenmedfører7,5%avde totale kostnadene.All annendrift skaldekkesavde
resterendeinntektene,mendet er et faktumat mangeeksisterendekostnadselementeralleredeer bundet
opp i løpendeavtaler,sådet reellespillerommeter marginalt.

Oppsummertopplevervi å ha økonomiskkontroll, menogsåå væresårbarei forhold til
endringer/uforutsettehendelsermedet marginalt handlingsrom.
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Eksterntfinansiertvirksomhet(EFV)

Klinmedsresultatper 30.4.2014pådeneksterntfinansiertevirksomhetenvarpositivmed147,5mill. Dette
tallet inkludererinngåendebalanserfra 2013somvarpå134,3mill. Resultateter 3,6mill. bedreenn
resultatet i budsjett for 1.tertial 2014.

Klinmedharhatt inntekterpå82,9mill. påprosjektenei 1.tertial.Detteer 14,4mill. lavereennbudsjettet
for sammeperiode.Hovedårsakentil avviketer at S.K.G.Jebsenikkehar blitt fakturert for våre6 sentre.På
kostnadssidenharvi hatt totalt personalkostnaderpå42,6mill. mot 44,3mill. i budsjettet for 1.tertial 2014,
ogtotale driftskostnaderpå27mill. mot budsjettert43,6mill.

Inntektenefra Klinmedseksterntfinansierteportefølje,utgjørper 1.tertial 201448,6%avKlinmeds
samledeinntekter.

EFV 2010 2011 2012 2013 30.4.14
EFVinntekter i %avtotalen 44 % 56% 38% 43% 49 %
Antallprosjektertotalt 271 259 251 255 263

- NFR 60 49 48 44 46
- EU 10 14 13 13 11
- Professorater 117 131 130 129 137
- Andre 84 65 60 69 69
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Regnskap30.4.2013 Budsjett30.4.2014 Regnskap30.4.2014
IB 143610 134529 134279

Inntekter 44325 97632 84703

Personalkostnader 34013 44310 42629

Driftskostnader 24044 43605 26996

Investeringer 2 556 353 1 842

Resultat 127322 143893 147514

tall i heletusen
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Klinmed hadde ved utgangen av 1. tertial 263 eksternt finansierte prosjekter. Løpende prosjekter følges 

meget nøye med månedlige kontroll av ansvarlig controller. Det er i øyeblikket ingen av de  

løpende prosjektene som vurderes som økonomiske risikoprosjekter som vil kunne medføre tap for 

instituttet.  

Tilleggsbestilling fra fakultetet 

Klinmed har faste satser for driftsmidler som vi deler ut til stipendiater, post doktorer og til vitenskapelige 

ansatte i toppstillinger.  

I 2014 har vi følgende ordninger: 

- Stipendiater 

o UiO stipendiater – kr 60.000 i årlige driftsmidler 

o Kliniske stipendiater – kr 25.000 i årlige driftsmidler 

- Post doktorer 

o Post doktor - kr 60.000 i årlige driftsmidler 

- Prof I/Prof II/Amanuensiser 

o Alle toppstillingene som er basisfinansiert gis kr 50.000 i årlige driftsmidler 

Satsene for tildeling til stipendiater og postdoktor har vært uendret siden Klinmed ble dannet i 2010.  

Driftsmidler til de basisfinansierte toppstillingene følger overordnet avtale mellom OUS og UiO. Avtalen 

tilsier at senest i 2017 skal alle i vitenskapelige toppstillinger motta kr 100.000 pr år. I perioden 2014 – 2017 

vil det skje en opptrapping. 

I 2014 deler Klinmed ut 11,695 mill. kroner i driftsmidler til våre basisfinansierte forskerstillinger. 

 

Stilling Antall Totalsum  

Toppstillinger 171 8 550 000 

UiO stipendiater/postdoktor 22 1 320 000 

Kliniske stipendiater 73 1 825 000 

Sum 266 11 695 000 
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Vurderinger av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Vi vurderer at instituttets hovedrisiki innebærer: 

1. at vi har et begrenset handlingsrom til å håndtere endring i rammebetingelser og strategiske planer  

2. at vi forskutterer vesentlige beløp knyttet til PhD kostnader (akkumulert til 21,9 mill pr. 31.12.2013)  

3. at vi er pålagt å innfase og finansiere driftsmidler for tilsammen kr. 20 mill. i 2017 

4. en økt risiko knyttet til bruken av driftsmidlene vs retningslinjer  

5. at reduksjon i arbeidsplikt for ansatte i kombinerte stillinger som følge av avtale med OUS av 

30.3.2012, ikke er løst 

6. at vi ikke finner gode løsninger i samarbeidsprosjektet med OUS om et nytt fellesskap knyttet til 

søknad og administrasjon av eksterne midler 

7. at Klinmed ikke ytes støtte i forbindelse med innføring av leiestedsmodellen ved UiO 

8. universitetsarealer i sykehusene er under konstant press 

9. rolle- og organisasjonsforståelsen i samarbeidsflaten mellom sykehus og universitet 
(Nummereringen innebærer ikke prioritert rekkefølge, men er et uttrykk for hvor i risikomatrisen vi vurderer punktet å 

befinne seg.) 
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Dersom det er uklarheter eller manglende informasjoner kan Hans Mossin kontaktes. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

Ivar P. Gladhaug       Hans Mossin 

Instituttleder        Administrasjonssjef 



Universitetet i Oslo  
 
 

 

 

Rapporterende enhet:  Helsam Rapportert av: Jeanette H. 

Magnus og  

Knut Tore Stokke 

Periode: 1. tertial 

2014 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2014 

1. Innledning 

Helsam har 1. tertial 2014 behandlet spørsmålet om rekrutteringsform for instituttleder for perioden 

2015-18. Etter instituttrådets anbefaling bes universitetsstyret endre rekrutteringsform til valgt 

instituttleder.  

Arbeidet med nyrekruttering av faste vitenskapelig tilsatte har vært den viktigste løpende saken i dette 

tertialet. Fordelingen av nye faste stillinger mellom avdelingene representerer vår største mulighet for 

omfordeling av ressursene uten omorganisering. Vi er derfor svært fornøyd med at avdelingslederne i 

fellesskap har kommet til enighet om utformingen av nye stillingsbeskrivelser. Vi tror videre at felles 

eierskap til stillingsbeskrivelser og rekrutteringsprosedyrer som sørger for bred deltagelse, vil ha en 

viktig positiv effekt på faglig samarbeid på tvers og styrkingen av en felles institutt-identitet. 

2. Vurdering  av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 

UiO resultatindikatorer: 

1. Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 

Studieprogrammene ved Helsam produserte i 2013 noe færre studiepoeng enn i 2012, samtidig fikk 

instituttet en økning i antallet registrerte studenter slik at instituttets studieprogrammer bidro til den 

svakeste relative studiepoengproduksjonen på fakultetet siden 2010. Endringene i den relative 

produksjonen er likevel ikke så veldig store, og vi har tro på at arbeidet som gjøres på det enkelte 

studieprogram vil kunne bidra til å snu dette resultatet. Som tidligere vil vi påpeke at den relative 

studiepoengproduksjonen enklest kan forbedres ved å redusere antallet registrerte studenter, men at 

denne strategien samtidig bidrar til lavere absolutt produksjon av studiepoeng og dermed reduserte 

inntekter til fakultetet. 

2. Gj.snittlig gj.føringstid PhD 

Helsam er på god vei til å nå målsetningen for 2014 for netto gjennomføringstid for PhD. Vi tror ikke 

denne utviklingen klart kan kobles mot tiltak som er iverksatt for å redusere gjennomføringstiden, men 

vi har tro på at instituttets fokus på bedre kvalitetssikring av prosjekter og kandidater i forkant av 

opptaket på sikt vil bidra til god framtidig gjennomføringstid. Etter det vi forstår tar statistikken 

utgangspunkt i kandidater som er tilsatt hos oss. Vi har grunn til å tro at denne gruppen har kortere 

gjennomføringstid enn øvrige PhD-kandidater ved Helsam.  

3. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter 

Flere av studieprogrammene ved Helsam har i 2013 arbeidet aktivt for å øke andelen 

utvekslingsstudenter, men for de erfaringsbaserte studieprogrammene og programmet i International 

Community Health, ser vi i begrenset grad muligheten for utstrakt studentmobilitet. 
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Studieprogrammene i helsefag og sykepleievitenskap som tradisjonelt har hatt lite studentmobilitet er i 

ferd med å utvikle gode samarbeidsavtaler med utenlandske partnere. Studieprogrammene ved 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi har over flere år jobbet aktivt for økt internasjonalisering 

med en høy andel utvekslingsstudenter.  

4. Publikasjonspoeng pr vit. årsverk 

Helsam økte både den relative og den absolutte produksjonen av publikasjonspoeng i 2013 målt mot 

2012. Vi hadde også en økning i publikasjoner på nivå II. Vi har i begrenset grad grunn til å tro at dette 

skyldes aktive tiltak på instituttnivået. Økningen i absolutt produksjon henger trolig sammen med økt 

eksternfinansiert virksomhet ved instituttet. Instituttets fokus på forventninger til innhenting av 

eksterne inntekter kan således også ha hatt en positiv effekt på den absolutte produksjonen. Som 

tidligere nevnt så er vår relative produksjon vesentlig bedre enn resultatene ved første øyekast tilsier. 

Helsam har i 2014 19,4 årsverk tilsatte universitetslektorer for å håndtere utplasseringen av 

medisinstudenter. For denne gruppen er det ingen forventninger til vitenskapelig produksjon, og hvis 

de holdes utenfor nevneren så er den relative produksjonen ved instituttet helt i tråd med forventet 

resultatmål for 2014 med 1,42 poeng / vitenskapelig årsverk. Instituttet ligger klart over UiOs 

forventninger mht publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk. 

5. EU-tildeling – volum 

Volumet av inntekter fra EU er fortsatt beskjedent ved Helsam. Dette, sammen med EUs rutiner for 

utbetaling gir store svingninger i EU-inntekter fra år til år. Den viktigste endringen på dette området har 

vært at antallet EU-søknader og antallet fast vitenskapelig ansatte som har søkt EU har økt vesentlig de 

siste årene. Suksessraten vår er fortsatt beskjeden, men vi har stor tro på at erfaringene søkerne 

opparbeider seg vil gi bedre uttelling på sikt.  

6. NFR-tildeling – volum 

Helsam hadde en viss nedgang i NFR-inntekter i 2013 sammenlignet med 2012, men vi har stabilisert 

oss på et vesentlig høyere nivå enn tidligere år. Helsam har store kjente inntekter fra NFR for 2014 som 

vil gi en vesentlig økning fra 2013.  

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Regnskapsresultatene pr 1. tertial for Helsam viser et underforbruk på basis på 2 mill målt opp mot 

budsjett, men en vesentlig andel av dette er feilperiodiseringer av én bestemt inntekt på 1,2 mill og at 

drifts- og investeringskostnadene ikke følger periodiseringsnøkkelen til UiO. Siden den planlagte 

Konseptutredningen av en samlokalisering av Helsam, berammet av Eiendomsavdelingen i april 2014, 

ble utsatt og strøket av deres årsplan så er vi avventende til gjennomføring av planlagte 

moderniseringer på Lille Ullevål. 

Den eksternfinansierte aktiviteten var i 1. tertial lavere enn forventet, og nettoeffekten mot basis 

dermed svakere enn budsjettert. Nye kjente prosjekter som har kommet til etter at budsjettet ble lagt 

gjør likevel at vi forventer høyere eksternfinansiert aktivitet ved årsslutt enn budsjettert.  

5-årig prognose er vurdert særlig med tanke på forventninger til nye eksterne inntekter som altså er 

noe bedre enn budsjettert. Instituttet har gjort noen forskyvninger mellom ulike typer finansiører i 

prognosen, men nivået på nye eksterne inntekter i langtidsperioden beholdes uendret. Prosentandel 
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eksterne midler per vitenskapelig ansatt ved Helsam er høyere enn gjennomsnittet for fakultetet 

forøvrig.  

c. Driftsmidler ved Helsam 

Ved Helsam er det avdelingene ved avdelingsleder som disponerer og fordeler driftsmidler til 

vitenskapelige tilsatte. For 2013 og 2014 har instituttet hatt en modell for viderefordeling til 

avdelingene som tar utgangspunkt i produksjonsresultater og antall ansatte i den enkelte avdeling. 

Modellen inkluderer publikasjonspoeng, avlagte doktorgrader med intern hovedveileder, eksterne 

inntekter og nettoeffekt av eksternfinansiert virksomhet1. (Alle variabler som gjennomsnittlig 

produksjon over de siste 3 år). Instituttet viderefordeler 60% av resultatbaserte midler fra fakultetets 

fordelingsmodell. For 2014 utgjorde dette 4,7 mill.  

Vi har gått inn for at den enkelte avdelingsleder selv skal ha betydelig grad av frihet i disponeringen av 

disse midlene, men vi har som en oppfølging av intensjonen med småforsk lagt til grunn at alle faste 

ansatte i hel stilling bør få et annum på minimum 15.000 uavhengig av produksjon. Utover dette er det 

variasjon i hvordan midlene fordeles i de ulike avdelingene. Noen legger produksjonsresultater og 

verv/påtatt arbeid til grunn for individuelle resultatbaserte tildelinger, mens enkelte fordeler et større 

annum flatt til alle faste vitenskapelige tilsatte.  

Siden instituttet ikke setter av andre midler til faglig virksomhet skal de fordelte midlene også bidra til 

strategisk måloppnåelse i den enkelte avdeling. Avdelingslederne fordeler derfor ikke ut alle midler til 

individnivå. De sentrale pottene i hver avdeling brukes til for eksempel småforsk-konkurranser, frikjøp 

av ansatte for søknadsskriving, felles seminarer eller som egeninnsats inn i underfinansierte eksterne 

prosjekter.   

d. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Instituttet er fortsatt inne i en fase hvor det foregår stor utskiftning av den faste vitenskapelige staben. 

En vesentlig usikkerhetsfaktor i tiden som kommer vil være vår evne til å tiltrekke oss meget gode 

søkere til de utlyste stillingene. 

Rekruttering av ny instituttleder til høsten vil gi diskontinuitet i instituttledelsen ved instituttet. 

Det framstår uklart for Helsam hva effekten av Oslo2014 og de foreslåtte nye normer for undervisning 

og annet pålagt arbeid vil være for fordelingen av interne ressurser ved fakultetet.  

 

Dato: 20.5.2014 

 

Jeanette H. Magnus      Knut Tore Stokke 

instituttleder      administrasjonssjef 

                                                           
1
 Overhead minus egenandel pluss frikjøp 
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