
Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Oppsummering av fakultetets Interne Handlingsrom Prosjekt 
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: Assisterende fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
Arkivsaksnummer:  
Vedlegg: Excel oversikt over resultater 
Møtedato: 16.12.2014 

 

 

1 

 

Bakgrunn for prosjektet: 

Inspirert av Universitetets sentrale IHR prosjekt, opprettet dekanen i februar 2011, en 

arbeidsgruppe som hadde som oppgave å forenkle administrative rutiner på fakultetet. 

Prosjektet ble avsluttet desember 2013 

IHR arbeidsgruppen har bestått av administrative ansatte fra instituttene og 

fakultetsadministrasjonen samt representanter fra vernelinjen og fagforening. 

Mandatet for arbeidsgruppen har vært å organisere, planlegge samt følge opp og bistå 

igangsettelse av effektive rutiner og kvalitetshevende tiltak internt på fakultetet.  

Arbeidsgruppen opprettet en egen prosjektside, der alle ansatte ble oppfordret til å sende inn 

forslag til områder som de mener har forbedringspotensial. 

Til sammen mottok IHR arbeidsgruppen mer enn 90 forslag til forbedringer. Omlag 50 av 

disse lå utenfor både fakultetets mandat - og rammer til forbedring og ble videresendt til 

universitetsdirektøren som innspill til det sentrale IHR prosjektet på universitetet. 

 

Gjennomføring og metodebruk: 

Fakultetets arbeidsgruppe har i de fleste løsningsforslagene jobbet ut fra metodikken Lean. 

Det har vært lagt vekt på «bottom up» prosesser der de ansatte selv har jobbet frem de beste 

løsningene. 

For å jobbe i tråd med prosjektets intensjoner, har arbeidsgruppen brukt minimalt av ressurser 

på gjennomføringen av IHR prosjektet. Prosjektet har ikke hatt bistand fra eksterne 

konsulenter og det har heller ikke påbeløpt andre utgifter til gjennomføring. Det har vært 

avholdt korte ukentlige møter. 
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Resultater: 

Som vedlagte oversikt av resultater viser, har arbeidsgruppen gjennomført ca 40 

effektiviseringstiltak av ulik karakter, ressursbesparende, kvalitetshevnede og «quick wins» 

innenfor ulike områder av administrasjonen fordelt på studier, forskning, personal og arkiv. 

En del av tiltakene har ført til tydelig forbedret kvalitet opp mot våre brukere. En annen del 

har ført til forenkling av saksbehandlingsrutiner som igjen har ført til reduksjon av årsverk. 

Ett av våre mest vellykkede IHR tiltak, som kan defineres som både kvalitetshevende og 

ressursbesparende, er utviklingen av en elektronisk oppmøteregistrering for studentene.  

I profesjonsstudiet medisin har studentene oppmøteplikt til enkelte typer undervisning. 

Oppmøteplikten danner grunnlaget for eksamensadgang og har frem til nå, blitt registrert i 

oppmøtebøker av papir. Utfordringen har vært at studentene mister disse bøkene og det 

oppstår misforståelser rundt frammøteregistreringen. 

Dette har ført til at fakultetet har vært igjennom både ressurskrevende og omdømme 

belastende klagesaker grunnet uklarheter i registreringen av studentens oppmøte. 

I tillegg er det svært ineffektiv bruk av semesterkoordinatorenes tid, da disse må kontrollere  

oppmøtebøkene. 

Ved å innføre en «app» på mobilen til underviser, vil underviser kunne registrere studenten 

ved oppmøte. Registreringen kobles til FS, Felles Studentsystem, en database der all 

informasjon om studenten lagres. Studenten vil i etterkant kunne sjekke om han/hun er riktig 

registrert. 

Til tross for mange gode tiltak, må det likevel sies at den største gevinsten innenfor 

effektivisering, er den kulturelle endringen blant de administrative ansatte. 

Prosjektet har hjulpet å sette fokus på å jobbe smartere samt å tenke kvalitet på våre 

leveranser opp mot våre brukere.   

 

 


