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1. Innledning 

Fakultetet viderefører mange av de utdannings- og forskningsstrategiske tiltak som ble iverksatt i forrige 

dekanperiode. På utdanningssiden kan vi spesielt nevne revisjonen av studieprogrammet i medisin og 

utvikling av e-læring og digitale eksamener. Arbeidet med å restrukturere de fleste masterprogrammene, 

med sikte på å tilby studentene elektive emner på tvers av de ulike programmene er godt i gang og 

iverksettes fra høsten 2015.  På forskningssiden har det vært arbeidet mye med forskningsstøtte til store 

eksterne forskningssøknader, økt fokus mot EU søknader og gjennomføring av vårt EU-finansierte 

transnasjonale postdoktorprogram, Scientia Fellows (SF).  

På tampen av 2014 vedtok fakultetsstyret å opprette Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS). Senteret 

skal sørge for kontinuerlige utvikling av studiene og tiltak for kvalitetsforbedringer basert på 

tilbakemeldinger fra studenter og lærere. Senteret vil i oppstartsfasen bestå av tre pilarer; planlegge 

opplegg og evaluering av revisjonsprosessen i medisinstudiet (Oslo 2014), utvikle digitale eksamener og 

evaluere validitet og reliabilitet av fakultetets evalueringsformer i samarbeid med «Centre for Educational 

Measurement» (CEMO), og kartlegge nye læringsarenaer, blant annet i Oslo kommune, som kan stimulere 

til bedret læring i tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike helseprofesjoner, med samtidig følgeforskning. 

Revisjonen av profesjonsstudiet i medisin er godt i gang og tidskjemaet følges. Modul 1 hadde oppstart 

høsten 2014 og modul 4 hadde oppstart våren 2015. Modul 2 og 5 vil starte opp høsten 2015. Med få 

unntak har den nye studieplan så langt fått gode tilbakemeldinger fra studenter og lærere. 

SF er et spleiselag der EU bidrar med 40 %, mens 60 % dekkes i fellesskap av våre forskningsgrupper og 

utenlandske forskningspartnere (totalkost på hele programmet er 140 millioner kroner). EU finansierer 

totalt 6,8 millioner Euro, noe som sammen med finansiering fra forskningsgruppene utgjør 180 postdoktor-

årsverk.  Første utlysningsrunde var i november 2014, og i tråd med EUs retningslinjer har disse blitt 

evaluert av internasjonale eksperter. Evalueringen ga meget høye karakterer til de 27 postdoktorene som 

ble utvalgt i første runde. Dette postdoktorprogrammet er et solid løft for forskningen ved fakultetet, både 

når det gjelder å øke kvaliteten i forskningsgruppene, og for å styrke fakultetets internasjonale samarbeid 

og profil. Programmet betyr også svært mye for karriereutvikling av postdoktorer og forskerutdanningen, 

og fakultetet kommer til å etablere flere nye ferdighetskurs som blant annet artikkelskriving, 

søknadsskriving mot EU og lederutvikling av våre postdoktorer (rundt 200 totalt med SF-postdoktorene). 

Det etableres også et opplegg for kvalitetssikring av programmet og systematisk oppfølging av 

postdoktorene både under og etter gjennomført postdoktorperiode. Neste utlysning kommer i slutten av 

mai 2015, med søknadsfrist i slutten av september, og den tredje og siste kommer i november 2015. 

Fakultetet har som intensjon å søke om finansiering fra EU for en ny SF-runde når det nåværende program 

avsluttes. 
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Fakultetet startet tidlig i år prosessen for å identifisere forskningsgrupper som er i posisjon til å søke sentre 

for fremragende forskning (SFF). Forskningsdekanen leder en tverrfaglig evalueringsgruppe med erfaring 

med SFF prosessen for å bistå søkerne med tilbakemeldinger på forbedringer av søknadene. Gruppen vil 

følge søkerne tett opp i tiden som kommer for å gjøre søknadene så konkurransedyktige som mulig frem til 

søknadsfrist. Gruppen vil bli styrket med to internasjonale eksperter. 

 

Universitetsstyret vedtok i mars at Bioteknologisenteret (BiO) og Norsk Senter for Molekylærmedisin 

(NCMM) skulle overføres Det medisinske fakultet fra 1.april 2015. De to sentrene er nå organisert på 

samme nivå som de tre instituttene på fakultet, og senterleder og de to kontorsjefene møter i fakultetets 

lederforum. Mandat for BiO og NCMM er også vedtatt. 

 

I universitetsstyremøte 5. mai 2015 ble det også vedtatt at UiOs Livsvitenskapssatsing skulle organisatorisk 

ved Det medisinske fakultet. 

 

Fakultetet har brukt mye ressurser for å identifisere årsakene til den vanskelige økonomiske situasjonen 

ved Avdeling for komparativ medisin ved Institutt for medisinske basalfag. 

   

2. Vurdering  av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 

 

Ambisjon

 Avvik 

ambisjon-

resultat 

2011 2012 2013 2014 2014 2014

Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 1,13            1,11            1,06            1,03             1,26              -0,23

EU-tildeling - volum 21 161       15 963       17 592       41 081         27 403 13 678

NFR-tildeling - volum 152 714     126 211     176 555     174 821      173 560 1 261

Nye studiepoeng per heltidekvivalent 48,0            48,3            47,3            49,1             49,5              -0,36             

Studentmobilitet-Andel utvekslingsstud. 9,1              8,0              9,4              9,7               8,0                1,71               

Resultatindikatorer med målsettinger

Resultater

 

1. Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 

I arbeidet med å fastsette ambisjoner i 2011/2012, ble Det medisinske fakultet gitt en ambisjon på 49,5 

studiepoeng. Denne ambisjonen ble nesten nådd med 49,1 studiepoeng i 2014.   

Det enkelte studieprogram ved fakultetet ble ikke tildelt et måltall for studiepoengproduksjonen på 

grunn av de mange revisjons- og strukturendringene som har foregått og fortsatt foregår på fakultet. 

Det er derfor en samlet rapportering på studiepoengproduksjonen. 

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. Enkelte av bachelor- og 

masterprogrammene er studiepoengproduksjonen relativt lav. Studieprogrammene på fakultetet 

henvender seg til noe ulike grupper av studenter, og de fleste tiltak for å bedre 

studiepoengproduksjonen må derfor tilpasses det enkelte program. 
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Det er nå nedsatt en gruppe som skal identifisere årsaker til uønsket frafall og vurdere tiltak for 

studieprogrammene. Det er forventet at gruppens arbeid er ferdig i oktober 2015.  

 

 

2. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter 

Fakultetet hadde en studentmobilitet på 9,7 % i 2014, en økning fra tidligere år 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. Etableringen av 

fellesgradsprogrammet EU-HEM vil bidra til en enda høyere andel utvekslingsstudenter i årene som 

kommer. 

 

3. Publikasjonspoeng pr vit. årsverk 

Fakultetet hadde 1,03 publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt i 2014, en nedgang fra året før, og 

under målet i 2014 om 1,26 publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt. 

Fakultetets mener den manglende vekst i publikasjonspoengene skyldes at professorer og 

førsteamanuenser i dobbeltstilling (ved UiO og universitetssykehusene) ikke inkluderer begge 

institusjoner i publikasjoner. Andre årsaker til forbigående lav produksjon er relativ stor nyrekruttering 

for å erstatte ansatte som har gått av for aldersgrensen. Også for noen enheter har fall i ekstern 

finansiering bidratt til lav produksjon. Vi bør også trekke inn at fakultetet har en stor andel 

universitetslektorer (ca. 150 praksislærere, ca. 20 årsverk) knyttet til utplasseringsordningene, som ikke 

bidrar nevneverdig til den vitenskapelige produksjon, men som inkluderes i nevneren når 

publikasjonspoeng beregnes.  

 

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.  

 

4. EU-tildeling – volum 

Ambisjonen for EU-tildeling i 2014 var 27,4 mill kroner, mens regnskapsførte EU-inntekter var på vel 41 

mill kroner. Årsaken til måloppnåelsen er i stor grad tildelingen til Scientia Fellows-programmet med vel 

19 mill kroner i 2014.  

Fakultetets EU-inntekter varierer fra år til år, og porteføljen er fortsatt så liten at små endringer gir 

store utslag. 
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Med opprettelsen av Enhet for ekstern forskningsfinansiering arbeides det nå systematisk med å øke 

finansieringen fra EU. I tillegg til pre-grant støtte, planlegges det for økt post-grant støtte og bedret 

forskerstøtte generelt. 

 

 

5. NFR-tildeling – volum 

Målet for NFR-tildelinger var 173,5 mill kroner, mens måloppnåelsen var 174,8 mill kroner. NFR-

inntektene har variert de siste årene, og også her vil store tildelinger ha betydning for måloppnåelsen, 

men ikke i så stor grad som for EU-inntekter. 

Fakultetet vil, med de samme virkemidler som for innhenting av EU-midler, arbeide for å oppnå et høyt 

og stabilt nivå på NFR-inntektene. 

 

BiO og NCMM 

Oppnådde resultater for BiO og NCMM er ikke innarbeidet i fakultetets resultatindikatorer. 

BiO 

Ambisjon

 Avvik res.-

amb. 

2011 2012 2013 2014 2014 2014

Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 0,87 0,70 1,38 0,57 1 -0,48

EU-tildeling - volum 393                 897                 552                 524                 1 000 -476               

NFR-tildeling - volum 12 305           8 219             6 554             5 195             15 000 -9 805            

Resultatindikatorer med målsettinger

Resultater

 

 
Ambisjonsnivået for 2014 som ble satt i 2011 forutsatte full drift av et senter med sju operative 

gruppeledere. I 2014 hadde BiO kun fire gruppeledere, og resultatindikatorene gjenspeiler dette. 

Avviket mellom ambisjon og resultat for 2014 er dermed som forventet. Selv om en nyrekruttering er 

gjennomført i 2014, og to nye er påbegynt i 2015, tar rekrutteringsprosessen tid. Det er usikkert hvor 

raskt nye grupper vil komme opp i full drift, og dermed kan forventes å publisere og få tilslag på 

eksterne midler. I tillegg fordeles publikasjonspoeng fra Taskéns gruppe på flere avdelinger, inklusive 

NCMM.  

 

NCMM 

Ambisjon

 Avvik res-

amb 

2011 2012 2013 2014 2014 2014

Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 0,51 0,42 0,25 0,6 -0,35

EU-tildeling - volum 877                 1 688             1 200             1 280 -80                 

NFR-tildeling - volum 6 127             6 548             10 177           13 500

Resultatindikatorer med målsettinger

Resultater

 

 
Et nytt senter med mange nyansatte vil trenge tid før antall publikasjoner og publikasjonspoeng/vit. 

årsverk vil være på nivå med tilsvarende, godt etablerte enheter. I tillegg har ikke senteret fast tilsatte 
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grupper, men gruppeledere som tilbys 5+5 års kontrakter. Man kan derfor ikke forvente stabilt høye 

publikasjonstall, men dette vil svinge med utrotasjon av gamle grupper og etablering av nye. 

Både i 2011, 2012, 2013 og 2014 har senterets 6 nye forskningsgrupper sørget for at ekstern 

finansiering overskrider senterets grunnfinansiering, og det forventes at inntekter fra eksterne kilder vil 

forsetter å stige etter hvert som gruppene etablerer seg ytterligere. Inntektene fra NFR har vært klart 

stigende siden oppstarten i 2010 til 2014 der senter fikk tildelt flere nye NFR-prosjekter. NCMM søker 

også aktivt finansiering fra EU, og senteret forventer større uttelling på sine EU-søknader i neste femårs 

periode. 

b. Status for den økonomiske situasjonen 

 
Det medisinske fakultet står som vertskapsfakultet for Bioteknologisenteret (BIO) og Norsk Senter for 
Molekylærmedisin (NCMM) fra 1. april. Disse sentrene er foreløpig ikke en integrert del av MEDs 
stedkodestruktur, og vi har derfor ikke deres regnskaper med i våre rapporter. Dette er ventet korrigert 
fra januar 2016.  
 
Basisvirksomhet: 
Resultatet for basisvirksomheten pr 30. april 2015 er et «overskudd» på 41 millioner kroner som i sin 
helhet er bundne midler til forskning og utdanning. Dette er 11 millioner høyere en budsjettert. Avviket 
skyldes i hovedsak høyere mottatte inntekter enn budsjettert. Personalkostnader, andre 
driftskostnader og investeringer er som budsjettert hittil i år. Nettobidrag fra prosjekter og 
prosjektavslutninger er 1,8 millioner lavere enn budsjettert.  
 
Avviket i inntekter skyldes dels ny rutine for regnskapsføring av kostnader og inntekter i våre sentre for 
fremragende forskning. Den nye rutinen utgjør halvparten av avviket, 6,5 millioner kroner, mens resten 
er mottatte utstyrsmidler og andre strategiske tildelinger fra enheter på UiO som ikke kunne påregnes 
da budsjettet ble lagt. 
 
Prognosen for årene fram til 2019 viser en stabil utvikling av økonomien for fakultetet som helhet. 
«Overskuddet» er forventet å ligge på rundt 30 millioner kroner i hele perioden. Ubrukte midler er også 
forventet å være stabile.  
 
Et usikkerhetsmoment ved MEDs økonomi er Dyreavdelingen på Domus Medica. Dyreavdelingen har 
lavere inntekter og høyere kostnader enn budsjettert og har i tillegg personalkostnader som ligger for 
høyt i forhold til kapasitetsutnyttelsen av bur. Avdelingen ventes å gå med 4,4 millioner kroner i 
underskudd isolert for 2015 og akkumulert underskudd er beregnet til 13,1 millioner ved utgangen av 
året. Det blir implementert en økning i burpris i løpet av 2015. Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe 
som ser på organiseringen og finansieringen av Dyrestallen. 
  

Regnskap T1 2014 Regnskap T1 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Inntekter -210 091 126 -236 778 477 -639 016 674 -675 401 342 -661 378 664 -660 084 006 -666 477 013 -657 128 013

Personalkostnader 191 262 596 199 269 285 554 819 795 564 209 761 564 837 454 557 643 623 549 794 120 547 561 758

Driftskostnader 35 749 755 42 286 222 138 491 440 145 756 049 159 424 930 169 040 839 182 009 091 176 196 492

Investeringer 9 293 014 13 074 713 21 807 120 38 346 415 12 550 888 12 481 528 12 484 989 11 488 589

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning 26 214 238 17 851 742 76 101 681 72 910 882 75 434 608 79 081 983 77 811 186 78 118 825

Nettobidrag -18 804 670 -20 800 757 -74 880 656 -70 356 883 -73 874 471 -76 740 825 -79 281 609 -79 651 880

Prosjektavslutning 743 419 -354 412 1 330 615 3 359 862 0 0 0 -302 583

Årsresultat med nettobidrag 

og prosjektavslutning 8 152 988 -3 303 427 2 551 640 5 913 861 1 560 137 2 341 158 -1 470 423 -1 835 637

Overført fra i fjor -37 122 283 -37 824 002 -37 824 002 -37 824 001 -31 910 141 -30 350 004 -28 008 846 -29 479 269

Akkumulert resultat -28 969 296 -41 127 429 -35 272 362 -31 910 141 -30 350 004 -28 008 846 -29 479 269 -31 314 906  
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Eksternt finansiert virksomhet. 
Fakultetet har pr 30.april 612 aktive eksternt finansierte prosjekter.  Av disse er 29 prosjekter finansiert 
av EU og 140 finansiert av NFR. Disse prosjektene har en samlet totalramme på 2,8 milliarder kroner. 
Egenandelen av dette utgjør 450 millioner kroner og ekstern finansiørs andel er 2,35 milliarder kroner.  
Totalt «overskudd» av bundne midler pr. 30. april er 241 millioner kroner. Dette er 19 millioner høyere 
enn budsjettert. Personalkostnadene er 8 millioner lavere enn budsjettert, mens driftskostnadene og 
investeringene er 13 millioner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten tilknyttet 
nye prosjekter ikke kommer i gang i samme takt som de er budsjettert.  
 
Ingen institutter melder om problemprosjekter. 
 
Prognosen fram til 2019 er preget av fakultetet har hatt litt problemer med verktøyene for 
budsjettering av eksterne prosjekter. Slik det ser ut nå skal fakultetet gå ned fra overskudd på 241 
millioner til overskudd på 53 millioner. Dette er ikke realistisk, og vi vil jobbe med å korrigere 
prognosene framover. Vi tror det er mer realistisk at overskuddet vil ligge mer i nærheten av der vi 
ligger i dag også framover. 
 
Inntektene på eksterne prosjekter er forventet å stige fra 390 millioner i år til 425 millioner i 2019. 
  

Regnskap T1 2014 Regnskap T1 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Inntekter -150 499 614 -136 606 871 -397 216 272 -391 916 554 -390 247 819 -432 935 968 -421 166 929 -425 648 392

Personalkostnader 77 725 028 76 676 523 252 851 961 247 117 121 238 437 508 239 222 278 234 731 333 230 483 675

Driftskostnader 29 474 453 45 667 970 179 822 858 179 183 557 164 430 264 122 667 011 118 443 630 124 574 057

Investeringer 4 836 416 3 404 449 817 000 4 007 687 817 000 650 000 650 000 350 000

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning -38 463 718 -10 857 930 36 275 547 38 391 811 13 436 953 -70 396 680 -67 341 965 -70 240 659

Nettobidrag 18 805 045 20 762 571 64 078 534 67 126 014 68 413 310 70 524 412 74 359 608 76 096 412

Prosjektavslutning -743 419 354 412 -1 455 338 -2 532 681 0 0 0 302 583

Årsresultat med nettobidrag 

og prosjektavslutning -20 402 093 10 259 053 98 898 743 102 985 144 81 850 263 127 733 7 017 643 6 158 336

Overført fra i fjor -217 701 872 -251 732 991 -251 732 991 -251 732 990 -148 747 845 -66 897 583 -66 769 850 -59 752 207

Akkumulert resultat -238 103 965 -241 473 938 -152 834 248 -148 747 845 -66 897 583 -66 769 850 -59 752 207 -53 593 871  
 
BIO og NCMM 
Bioteknologisenteret har budsjettert med rett i underkant av 30 millioner i basisinntekter i år. De 
forventer å gå to millioner i underskudd isolert for året. Akkumulert vil de gå med 1,8 millioner i 
overskudd. I prognosen fram mot 2019 skal de gå med ca. to millioner kroner i underskudd hvert år. 
Akkumulert resultat vil dermed ende på et underskudd på 6,5 millioner i 2019. Økt inntjening fra 
eksterne prosjekter er forventet å rette opp i noe av dette underskuddet. Samtidig som noe naturlig 
avgang i personale er forventet i 2018 og 2019. 
 
Budsjettet for eksterne inntekter er på rundt ti millioner i år. De forventer å ligge litt under dette nivået 
i årene fram mot 2019. Prosjektene forventes å gå i balanse i utgangen av perioden. 
Norsk Senter for Molekylærmedisin får sin basisbevilgning fra Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og 
Universitetet i Oslo. Bevilgningen er på til sammen 31 millioner kroner for 2015. Senterets 
regnskapsføring avviker noe fra vanlig standard ved UiO da all deres basis er lagt ut på eksterne 
prosjekter. Avviket er etter avtale med regnskap sentralt ved oppstart av senteret. Økonomien ved 
senteret er sunn og de har et akkumulert overskudd som de også vil ha ved utgangen av 2019. 
Prosjektbasert eksternfinansiering er budsjettert til 47 millioner kroner i 2015. 
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c. Andre vesentlige kommentarer 

 

I samarbeid med fakultetet har Institutt for medisinske basalfag (IMB) tatt et initiativ for å utrede 

planer for etablering av et dyreeksperimentelt senter knyttet til IMBs dyreavdeling. Senteret er ment å 

skulle dekke UiOs totale behov på dette området og gi mulighet for å samle forskningsmiljøer med stor 

aktivitet innen dyreeksperimentell forskning. Realisering av en slik satsing vil gjøre Domus Medica til 

UiOs bygg for dyreeksperimentell forskning og vil innebære arealmessige omdisponeringer for IMBs 

virksomhet, med derav følgende konsekvenser for valg av aktiviteter som skal innplasseres i 

Livsvitenskapsbygget. 

BiOs øremerkede tildeling ble ikke pris- eller lønnsjustert i perioden 2003 til 2013, noe som resulterte i 

gradvis mindre handlingsrom for senteret og dårligere økonomiske betingelser for gruppelederne. For å 

kunne stille med økonomiske betingelser som er internasjonalt attraktive i en rekrutteringsfase, 

budsjetterte BiO fra 2014 med en reduksjon fra sju til fem gruppeledere. Dette til tross for at det gir 

lavere vitenskapelig masse i senteret. Et tett samarbeid med NCMM er opprettet for å kompensere 

noen av konsekvensene. 

 
Dato: 28.mai 2015 

 

Frode Vartdal 

Dekan       Bjørn Hol 

        fakultetsdirektør  



Universitetet i Oslo  
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Ledelsesvurdering 1. tertial 2015 

1. Innledning 
Hovedfokuset for Institutt for medisinske basalfag i 1. tertial har vært 1) oppstart at nye sentre: SFI 
BigInsight og Senter for klinisk ernæring, 2) implementering av ny lederstruktur og ny organisering av 
fagavdelingene, med lederopplæring, nye møtefora og løpende oppfølging for ti nye lederroller (fire 
avdelingsledere, seks seksjonsledere), årshjul for virksomhetsstyring på avdelingsnivå, samt etablering av 
nytt instituttråd, 3) planlegging av innflytting av eksperimentelle rom til ny dyreavdeling samt 
langtidsplanlegging av den dyreeksperimentelle virksomheten, inkludert arealdisponeringer og økonomi, 4) 
tildeling av interne stipendiater og postdoktorer, med prioritering av de nye tematiske områdene, 5) 
gjennomføring av konkrete tiltak knyttet til å øke instituttets måloppnåelse innen ekstern finansiering 
(økonomigjennomgang for gruppeledere, workshop for søknadsstøtte, administrativ oppfølging i pre-grant 
fase), 6) oppstart av prosjekt for gjennomgang av dokumentasjon og arkivmateriale tilhørende De 
Schreinerske samlinger, med stort omfang av unikt materiale i en rekke ulike museale kategorier.  
 

2. Vurdering  av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 
 

  Resultater Ambisjon 
Avvik 
res.-amb. 

Resultatindikator 2011 2012 2013 2014 2014 2014 

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent             

Studentmobilitet - andel utvekslingsstudenter             

Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk  1,01  0,97  0,91  0,68  1,05 0,37 

EU-tildeling volum  6 193  6 759  4 280  4 801  15 157  10 356 

NFR-tildeling volum  64 502  48 000  74 935  50 837  78 557  27 720 
 

Publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt (inkluderer også stipendiater og postdoktorer) var 0,68 i 2014, 
som er langt lavere enn forventet, da instituttets mål for 2014 var 1,05 poeng. Publikasjonspoengene har i 
tidligere år vist mindre svingninger. Den betydelige reduksjonen antas å være forårsaket av et sammenfall 
av flere faktorer: 1) Mange etablerte gruppeledere har gått av for aldersgrensen i de senere år og nye er 
rekruttert, men er fortsatt i oppstartsfase, 2) Fallet i ekstern finansiering har gitt redusert aktivitet, 3) 
Sentrale journaler for instituttet er ikke tatt inn i kategori 2, 4) Flere bistillinger for våre gruppeledere har 
gitt deling av publikasjonspoeng.  

Ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 1. tertial 
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Instituttet vil i løpet av året utarbeide en grundig analyse av de nevnte faktorene, samt identifisere 
eventuelle andre, for å bedre forstå faktorenes respektive effekt. Basert på dette vil det bli utarbeidet en 
tiltaksplan.  

Instituttets EU-inntekter utgjorde kr 4,8 mill i 2014, et resultat som er langt under ambisjonsnivået, men 
noe høyere enn året før. EU som finansieringskilde har vært ansett som lite tilgjengelig og tungvint blant 
mange. Det systematiske arbeidet som nå utføres i samarbeid mellom IMBs administrasjon og fakultetets 
Enhet for ekstern forskningsfinansiering og med oppfølging i lederlinjen forventes å gi bedringer i de 
nærmeste årene. I tillegg til pre-grant støtte planlegges også økt nivå på post-grant støtte, for å stimulere 
grupper med suksess innen EU-finansiering til å utvide sine porteføljer. 

Instituttets NFR-inntekter utgjorde 50,8 mill i 2014. Resultatet er under ambisjonsnivået som var satt til 
78,5 mill. Tiltakene for økt støtte til utarbeidelse av søknader må antas å ha styrket våre søknader, men 
mangel på utlysninger rettet mot våre forskningsmiljøer og økende konkurranse ser til å ha demmet opp 
for vekst i inntektene.  

Instituttet ønsker å fremheve følgende tiltak for å forbedre resultater og øke sannsynligheten for at 
målsettinger nås:   

Med ny organisering og lederstruktur er instituttet fra 2015 langt bedre rustet til å identifisere, forankre og 
oppnå effekt av tiltak for å øke forskningsfinanseringen. Instituttets fire avdelingsledere involveres aktivt i 
arbeidet for å realisere instituttets målsettinger, både gjennom å identifisere tiltak og følge opp konkrete 
aktiviteter i egen avdeling, samt gjennom å fremme strategisk nettverksbygging og søknadsplanlegging i 
forskningsmiljøene på kort og lengre sikt.  

I løpet av 1. tertial har flere opplærings- og oppfølgingstiltak i instituttets regi gitt god effekt i forhold til å 
øke kunnskapen, engasjementet og eierskapet blant instituttets ansatte. I 2. tertial vil instituttet opprette 
post-grant støtte som øremerkes partnere i EU-prosjekter (og evt. andre store prosjekttildelinger), for å øke 
mulighetene til at de av våre forskere som allerede er godt etablert innen EU-nettverk kan ta inn flere 
prosjekter. Nye målrettede tiltak overfor prioriterte forskningsgrupper der forskernes fagprofiler matches 
mot EU-programmer er igangsatt i samarbeid mellom IMBs administrasjon og Enhet for ekstern 
forskningsfinansiering. 
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b. Status for den økonomiske situasjonen 
 

IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser per 30.4.2015 et negativt resultat på kr 
14,5 mill. Resultatet er kr 6,9 mill svakere enn budsjettert, hovedsakelig forårsaket av forsinket mottak av 
investeringsmidler. 

 

Regnskap 
T1 

Regnskap 
T1 Års- Års- Prognose Prognose Prognose Prognose 

  2014 2015 budsjett prognose 2016 2017 2018 2019 
Inntekter   -46298  -50670  -156868  -164335  -153152  -149175 -147390  -147385 
Personalkostnader  49743  50575  143533  145511  147957  144002  139965  141477 
Driftskostnader  6722  8224  20895  19338  22742  22722  23291  22472 
Investeringer  2713  8673  13698  19187  5668  5595  5595  4595 
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning  12879  16801  21258  19701  23215  23144  21462  21159 
Nettobidrag  -4227  -4897  -20670  -17670  -20662  -22735  -23735  -24235 
Prosjektavslutning  -81  415  0  415  0  0  0  0 
Årsresultat med nettobidrag og 
prosjektavslutning  8572  12319  588  2446  2552  409  -2274  -3076 
Overført fra i fjor  -4301  2199  2199  2199 4645 7197 7606 5333 
Akkumulert resultat  4271  14518  2787  4645  7197  7606 5333  2257 

 

Instituttet har utestående fordringer på kr 6,1 mill for allerede regnskapsført utstyr. Av dette er 4 mill 
knyttet til to utstyrsenheter bevilget i den store UiO-utlysningen i 2014. De to siste enhetene av denne 
tildelingsrunden skal etter planen leveres i mai og august.  

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter (utenom leiested) er kr 0,5 mill høyere enn budsjettert per 
1. tertial. Leiestedsinntekter inngår som en del av nettobidraget, men denne typen inntekter er budsjettert 
for høyt, da en betydelig andel (i hovedsak inntekter for oppstalling av dyr) regnskapsføres under salgs- og 
leieinntekter. I prognosen er en andel av de budsjetterte leiestedsinntektene satt som interne 
salgsinntekter. Det er et minimalt avvik på de totale personalkostnadene per 1. tertial, mens det er brukt 
1,9 mill mer på andre driftskostnader enn budsjettert. Dette er i hovedsak periodiseringsavvik, dvs. at 
kostnader kommer tidligere enn de er budsjettert. 

Regnskapsresultatet for Dyreavdelingen er per april kr 0,76 mill svakere enn budsjettert. Avviket er 
sammensatt av lavere burinntekter (0,3 mill) og høyere drifts- og investeringskostnader (0,46 mill). 
Personalkostnadene for avdelingen ble i første tertial om lag som budsjettert, men ligger for høyt i forhold 
til kapasitetsutnyttelsen på antall bur. Instituttet implementerer en økning i burpris i løpet av 2015. 
Avdelingen antas likevel å gå med et underskudd på 4,4 mill mot budsjetterte 3,3 mill for 2015. Akkumulert 
underskudd for dyreavdelingen er per 31.12.2015 beregnet til 13,1 mill. 

IMB har regnskapsmessig underskudd per 30.4.2015 på kr 14,5 mill. Korrigert for utestående fordringer på 
kr 6,1 mill for allerede regnskapsført utstyr, samt forpliktelser på kr 15,2 mill for mottatte (bundne) midler, 
er beregnet reelt resultat per 30.4.2015 et underskudd på 23,6 mill. Forpliktelsene er knyttet til utstyr (6,3 
mill), restmidler byggpott (4,5 mill), satsinger (2,8 mill), startpakker (1,1 mill) og e-læringsmidler (0,5 mill). 
Det er tatt høyde for disse forpliktelsene i instituttets prognose for 2015-2019. Instituttets økonomi tynges 
imidlertid av kostnadene ved dyreavdelingen og blir stadig mer avhengig av en økende eksternt finansiert 
prosjektportefølje og uttelling for målbare forskningsresultater (RBO). Det er sannsynlig at mer av det reelle 
underskuddet vil bli synlig i regnskapsresultattet per 31.12.2015, som på nåværende tidspunkt er beregnet 
til 4,6 mill.  
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Eksternt finansiert virksomhet 

Aktiviteten i IMBs eksternt finansiert prosjektportefølje forløp i første tertial 2015 samlet sett om lag som 
planlagt. Samlet resultat på ekstern portefølje per mars er kr 2 mill svakere enn budsjettert, i hovedsak på 
grunn av investeringer som har vært fremskyndet eller ikke har vært budsjettert. 
 

 

Regnskap 
T1 

Regnskap 
T1 Års- Års- Prognose Prognose Prognose Prognose 

  2014 2015 budsjett prognose 2016 2017 2018 2019 
Inntekter   -44443  -20737  -106621  -112140  -113784  -115582  -118000  -119000 
Personalkostnader  19709  17559  70690  66866  63887  66812  65481  65407 
Driftskostnader  7769  8250  30485  43635  41284  32207  29619  29436 
Investeringer  3000  2324  -  3254  -  -  -  - 
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning  -13965  4395  -5446  1615  -8612  -16563  22900  -24158 
Nettobidrag  4217  4588  18549  14804  15474  16521  17437  17837 
Prosjektavslutning  81  -415  -  -  -  -  -  - 
Årsresultat med nettobidrag og 
prosjektavslutning  -9667  11568  13104  16419  6862  -42  -5463  6321 
Overført fra i fjor  -45351  -58549  -58549  -58549  -42130  -35268  -35309  -40772 
Akkumulert resultat  -55018  -46981  -45446  -42130  -35268  -35309  -40772  -47093 

 
 
Det er foretatt moderate justeringer i prognosen for inneværende femårsperiode, hovedsakelig på 
kostnadssiden. Det forventes at instituttets eksterne portefølje vil ha et positivt resultat på vel 42 mill ved 
overgangen til 2016.      

 

c. Andre vesentlige kommentarer 
 

I samarbeid med fakultetet har instituttet tatt et initiativ for å utrede planer for etablering av et 
dyreeksperimentelt senter knyttet til IMBs dyreavdeling.  Senteret er ment å skulle dekke UiOs totale 
behov på dette området og gi mulighet for å samle forskningsmiljøer med stor aktivitet innen 
dyreeksperimentell forskning. Realisering av en slik satsing vil gjøre Domus Medica til UiOs bygg for 
dyreeksperimentell forskning og vil innebære arealmessige omdisponeringer for IMBs virksomhet, med 
derav følgende konsekvenser for valg av aktiviteter som skal innplasseres i Livsvitenskapsbygget. Instituttet 
ser frem til å komme i videre dialog om planene og de prioriteringer og disposisjoner instituttet vil måtte ta 
inn i videre langtidsplanlegging.  

Innfasing av ny studieplan og betydelig omfang av «dobbeltundervisning» vil være en ressurskrevende 
aktivitet ved instituttet i 2015 og 2016. Instituttet ser positivt på å løse dette viktige oppdraget, som vil gi 
en nødvendig modernisering og forbedring av profesjonsstudiet i medisin, selv om gjennomføringen vil 
virke forsinkende i forhold til måloppnåelse i forskning, inkludert ekstern finansiering. 

I mangel av tilpassede sentrale tilbud for lederstøtte og lederoppfølging, og med innføring av 
nærhetsmodellen, ser instituttet det som nødvendig å legge inn ytterligere ressurser lokalt for å styrke og 
støtte lederfunksjoner. 

Dato: 20. mai 2015 

 

Jan G. Bjålie 
Instituttleder       Eva Helene Mjelde 
        Administrasjonssjef 

 



1

Ledelsesvurdering T1 Helsam 2015

Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Nina Vøllestad 

og Knut Tore 

Stokke

Periode: 1. tertial 

2015

Ledelsesvurdering 1. tertial 2015

1. Innledning

Helsam har i 1. tertial 2015 hatt fokus på oppstart av ny instituttlederperiode, blant annet gjennom

forventnings- og rolleavklaring i relasjonen mellom ledergruppe, instituttleder og nytt instituttråd. Det er 

startet arbeid med å skape transparens og tydelighet rundt saksflyt for rekrutteringer. 

Instituttet har også jobbet med å følge opp den evalueringen som ble gjennomført av administrativ 

organisering i fjor høst. Prioriteringen av oppfølgingstiltak er ikke avsluttet, men et foreløpig fokus har vært 

på administrativ støtte til avdelingslederne ved instituttet. 

Helsam har i samarbeid med Eiendomsavdelingen arbeidet med utvikling av et romprogram for en 

framtidig samlokalisering. Vi forventer at dette arbeidet ferdigstilles innen utgangen av juni. 

2. Vurdering  av status

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer

Resultater Ambisjon
Avvik res.-
amb.

Resultatindikator 2011 2012 2013 2014 2014 2014

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 34,96 35,48 34,41 37,57

Ikke satt
på 
inst.nivå

Studentmobilitet - andel utvekslingsstudenter 0,04 0,04 0,05 0,06

Ikke satt 
på 
inst.nivå

Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk 1,37 1,23 1,24 1,21 1,41 -0,2

EU-tildeling volum 785 5879 1604 3607 2193 1414

NFR-tildeling volum 14176 23440 20371 33621 18279 15342

1. oppnådde resultater og utviklingstrekk sett i sammenheng med ambisjonene

Resultatindikatorene for studiepoeng og studentmobilitet har ikke blitt brutt ned på studieprogram eller 

instituttnivå. Konsekvensen av at denne indikatoren ikke er brutt ned på programnivå er at arbeidet med 

utvikling av studieprogrammene primært har tatt utgangspunkt i evalueringene som følger av 

kvalitetssystemet. Studieprogrammene har hatt fokus på studiepoengproduksjonen, men ikke alle tiltak har 

vært direkte knyttet til måloppnåelsen slik den er definert som resultatindikator. Med dette som 

utgangspunkt er det positivt å se økt relativ produksjon og økt andel utvekslingsstudenter. Etableringen av 

fellesgradsprogrammet EU-HEM vil bidra til enda høyere andel utvekslingsstudenter i årene som kommer. 

Helsams publikasjonspoeng utgjør 30 % av fakultetets totale produksjon i 2014. Vi ligger også jevnt høyt på 

relativ produksjon av publikasjonspoeng, Den reelle produksjonen pr vitenskapelig årsverk er en del høyere 
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enn det som framgår av tabellen fordi universitetslektorer inkluderes blant de vitenskapelige årsverkene. 

Ved Helsam har vi ca 16 årsverk universitetslektorer fordelt på ca 150 praksislærere som tar i mot 

medisinstudenter. Det er ingen forventning om at disse årsverkene skal bidra med forskning. 

Volumet av EU inntekter ved Helsam vokser og er over ambisjonen, men det er fortsatt betydelig variasjon 

fra år til år. Prosjektporteføljen er fortsatt så liten at små endringer gir store utslag.

Volumet av NFR-inntekter ved Helsam har hatt en sterk vekst de siste årene og er også over 

ambisjonsnivået for 2014. Det skyldes delvis tilfanget av noen store enkeltprosjekter som CHARM og 

Forskerskolen i allmennmedisin, men også flere nye mellomstore prosjekter, særlig ved Avdeling for 

helseledelse og helseøkonomi. Vi forventer en midlertidig tilbakegang i NFR-inntekter som følge av utfasing 

av etablerte programmer og omlegging til nye helseprogrammer, men over tid har vi ambisjon om å bli 

liggende på et høyere nivå enn i dag.  

2. de viktigste årsakene til at instituttet har nådd/evt. ikke har nådd ambisjoner for 

resultatindikatorene

Målet for publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt har trolig vært satt noe for høyt, og i tillegger det 

problematisk at årsverkene som praksislærere utgjør er inkludert i nevneren. Helsam har ikke iverksatt 

noen konkrete tiltak for å sikre måloppnåelsen, men instituttet har vært noenlunde godt fornøyd med

omfanget av den vitenskapelige produksjonen, og at vi har en relativt høy andel nivå 2-publisering (22 % av 

forfatterandelene) Det er grunn til å forvente en vekst i den totale produksjonen som kommer 

faseforskjøvet tilsvarende veksten i eksternfinansiert aktivitet.

EU-finansiering har i perioden fra 2011 til i dag gått fra å være ekstraordinært til å bli en reell søkemulighet 

for flere av våre forskere. Instituttet har i dag aktive EU-prosjekter i 5 av 6 avdelinger og antallet aktive 

prosjekter er økende.  Utviklingen har kommet gjennom økt fokus på EU som finansiør og bedre støtte til 

EU-søknader, blant annet ved at instituttet har satset på forskningsadministrativ støtte, men også at 

tilsvarende satsninger er gjort på fakultetet, universitetet og i sektoren generelt. Volumet av inntekter 

svinger fortsatt stort, og de viktigste effektene av tiltakene er nok at flere vurderer å søke EU-finansiering. 

Vi har tiltro til at det vil bidra til en vekst i inntektene også framover.

Satsningen på forskningsadministrativ støtte og økte forventinger til ansatte om å søke, har også bidratt 

positivt til utviklingen av NFR-inntekter. Men det er grunn til å anta at denne utviklingen også er knyttet til 

ytre faktorer som f.eks endringer og utvikling av NFRs programmer. 

b. Status for den økonomiske situasjonen

Basisøkonomi Helsam T1 2015

Regnskap T1 Regnskap T1 Budsjett T1 Års- Prognose Prognose Prognose Prognose
2014 2015 2015 prognose 2016 2017 2018 2019

Inntekter 

-31 372 -30 964 -30 780 -91 468 -95 038 -95 027 -94 871 -94 871 

Personalkostander

35 186 36 696 36 408 105 262 103 320 103 099 104 062 104 345 

Driftskostnader

3 398 1 277 1 723 11 509 13 981 13 676 14 031 14 417 

Investeringer

271 1 210 920 2 780 1 783 1 787 1 790 1 794 
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Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning

7 483 8 219 8 271 28 083 24 046 23 535 25 012 25 685 

Nettobidrag

-7 204 -6 922 -10 140 -28 574 -25 893 -26 651 -25 080 -26 204 

Prosjektavslutning

503 1 019 1 591 4 247 -   -   -   -303 

Årsresultat med nettobidrag og 
prosjektavslutning

1 054 3 526 642 6 537 -64 -1 329 1 722 972 

Overført fra i fjor

-10 896 -8 748 -8 748 -8 748 -   -   -   -   

Akkumulert resultat

-10 114 -6 432 -9 026 -4 991 -1 847 -3 115 -68 -822

Regnskapet på basis for 1. tertial 2015 viser resultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger som 
budsjettert. Akkumulert resultat er 2,8 mill svakere enn ventet som følge av svakere nettobidrag enn 
budsjettert. 

Personalkostnadene på basis ligger svakt over budsjett, og det skyldes primært at noen eksternfinansiert 
ansatte har blitt midlertidig postert på basis i påvente av nye prosjektopprettelser. Driftskostnadene ligger 
noe under budsjett. Det skyldes primært at det er gjort avsetning for avslutning av ett eksternfinansiert 
prosjekt som gir en negativ driftskostnad. Øvrige driftskostnader er svakt over budsjett. Investeringene er 
noe høyere enn budsjettert fordi investeringer som var ventet inn i 2014 først kom i begynnelsen av 2015.

Nettobidraget fra prosjektene er svakere enn budsjettert, og representerer det vesentligste avviket i 1. 
tertial. Den viktigste årsaken er forsinket oppstart og tilsetting i prosjekter i forhold til det som er 
budsjettert. Siden tilsettingene i hovedsak er mer enn ettårige så er det ikke grunn til å forvente at høyere 
aktivitet senere i året vil kompensere for disse forsinkelsene. I oppdatert årsprognose som leveres ved 1. 
tertial er nettoeffekten fra prosjektene nedjustert. 

Basisøkonomien ved Helsam er noe svekket ved 1. tertial 2015 målt opp mot budsjetteringstidspunktet 1. 
desember 2014, uten at instituttets økonomiske situasjon inneværende år er vesentlig endret. 

Eksternfinansiert økonomi Helsam T1 2015
Regnskap T1 Regnskap T1 Budsjett T1 Års- Prognose Prognose Prognose Prognose

2014 2015 2015 prognose 2016 2017 2018 2019

Inntekter 

-27 981 -34 791 -32 822 -114 227 -109 990 -106 915 -106 121 -101 292 

Personalkostander

17 563 20 732 23 638 66 698 69 505 68 958 69 148 68 217 

Driftskostnader

5 160 3 957 7 888 26 947 16 205 13 577 12 283 10 496 

Investeringer

-6 -   -   -   -   -   -   -   

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning

-5 264 -10 102 -1 296 -20 582 -24 280 -24 380 -24 690 -22 579 

Nettobidrag

7 171 7 057 10 109 28 085 25 528 26 550 25 078 27 580 

Prosjektavslutning

-503 -1 019 -1 591 -4 247 -   -   -   303 

Årsresultat med nettobidrag og 
prosjektavslutning

1 399 -4 064 7 221 3 256 1 248 2 169 388 5 304 

Overført fra i fjor

-38 141 -27 775 -27 775 -27 775 -   -   -   -   

Akkumulert resultat

-36 736 -31 839 -20 554 -24 520 1 248 2 169 388 5 304 
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Det er noe lavere aktivitet i den eksternfinansierte virksomheten ved Heslam enn budsjettert for 1. tertial 
2015. Forsinket tilsetting i, og gjennomføring av prosjektene er hovedårsaken til dette. Som nevnt ovenfor 
er det ikke grunn til å forvente at denne forsinkelsen tas igjen inneværende år. Forsinkelse i oppstarten av 
prosjekter kan også bidra til en varig svekkelse av den eksternfinansierte virksomheten hvis prosjektlederne 
også forskyver arbeidet med nye søknader. Instituttet vil ha bedre fokus på realistiske oppstartstidspunkt 
for alle framtidige prosjektbudsjetteringer. 

Det stenges ett prosjekt med stort underskudd i løpet av 2. tertial. Underskuddet i prosjektet er budsjettert 
inn og skyldes ekstrakostnader knyttet til en personalsak. Ved stengningen av prosjektet forflyttes 
resterende løpende kostnader over på basisøkonomien. 

c. Andre vesentlige kommentarer

Ved etableringen av Helsam ble det foreslått opprettet et utdanningsutvalg som skulle favne over bredden 

av utdanningsaktivitet ved instituttet. Dette utvalget har først reelt blitt iverksatt fra vinteren 2015 av, og 

det vil permanent styrkes når ny utdanningsleder ved instituttet formelt tiltrer til høsten.  Den viktigste 

saken for utvalget har så langt vært arbeidet med å kunne tilby elektive emner på tvers av 

masterprogrammene. Vi forventer å kunne tilby et langt bredere utvalg elektive emner fra høsten 2015 av.

Relevante emner vil bli forsøkt plassert slik at de også kan være aktuelle for studenter ved medisinstudiet. I 

tillegg til at utvalget bidrar til at programmene kan samarbeide mer på tvers, har det også ført til en 

styrking av samarbeidet mellom institutt og fakultet når det gjelder utdanningssaker. 

Oslo 21.5.2015

Nina Vøllestad Knut Tore Stokke

instituttleder administrasjonssjef
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Rapporterende enhet: Klinmed Rapportert av: Hans Mossin Dato: 21.5.2014 

Institutt for klinisk medisin 

Virksomhetsrapport - 1. tertial 2015 
 

1. Innledning 

Vi viser til fakultetets bestilling av 28.4.2015 av virksomhetsrapport for 1. tertial 2015. Rapporteringen er 

lagt opp til å ha fokus på oppnådde resultater på måleindikatorene, og en vurdering av økonomisk status. 

 

Klinmed har til nå lagt store ressurser i arbeidet med tertialrapportene for å sikre at bred informasjon, 

analyser av ulike forhold og at det til enhver tid gjeldende risikobildet - fremstår klarest mulig. Vi har til nå 

rapportert vesentlig utover de krav til rapportering som fakultetet har krevet, både fordi vi har antatt at 

dette er vesentlig informasjon for fakultetet å få, samt for å kunne bruke rapporten til ulike interne forhold, 

som ledelsesdiskusjoner, informasjon til ansatte og dialog med instituttrådet. 

Vi opplever et tydelig signal fra fakultetet at vår form for rapportering har vært for omfattende, og har tatt 

dette til etterretning i herværende rapport. Vi er dog uenig i det pålagte rapporteringsomfanget og 

beklager at dette medfører at våre rapporter fremover vil være vesentlig mindre informative. 

 

2. Vurdering av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 

 

Status for de ulike resultatindikatorene fremkommer i tabellen nedenfor.  

 

 

Publikasjonspoeng pr. vit årsverk: For Klinmed er det en prioritert aktivitet å påse at UiO blir kreditert for 

all vitenskapelig produksjon hvor instituttet er delaktig. Historisk har Klinmed opplevd underrapportering av 

publikasjonspoeng. I hovedsak har dette vært knyttet til at mange ansatte har to arbeidsgivere, noe som 

har bidratt som feilkilde. 

Måltallet for 2014 har vist seg i ettertid å være for ambisiøst. De justerte ambisjonene for årene 2015-2017 

har korrigert dette. For 2015 ble den justert målsetningen satt til 1,10, og vi ser ikke tegn så langt på at ikke 

måltallet vil bli innfridd.  

Gjennomsnittlig gjennomføringstid PhD: Tallene for 2014 er ikke klare, men vi er ikke kjent med at det har 

inntruffet forhold som vesentlig endrer ambisjonen. 

Ambisjon Avvik res-amb

2011 2012 2013 2014 2014

Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 1,10 1,14 1,06 1,15 1,31 -0,16

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

EU-tildeling - volum 13 974     3 325       11 708     13 289     11 222         2 067                  

NFR-tildeling - volum 71 022     52 771     75 249     86 363     78 082         8 281                  

Resultatindikatorer med målsettinger

Resultater
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EU-tildeling – volum: Oppnådde resultater påvirkes av ujevn inntektsføring. Når på året et prosjekt 

etableres og utbetalingsplanen i prosjektet, påvirker resultatet så lenge regnskapet ikke periodiseres i 

henhold til kontrakten med finansiør. Dette er forhold utenfor vår kontroll. 

Måltall for et enkelt år vil derfor ikke fullt ut uttrykke trender og utvikling. For 2014 innebar regnskapsført 

inntekt at ambisjonen ble oppnådd. De vesentligste summene bak dette ble hentet fra EU-prosjekter 

signert i årene 2011 og 2012. Klinmed har siden opprettelsen i 2010 hatt et stadig økende fokus på ekstern 

forskningsfinansiering, hvilke muligheter som eksisterer, hvilket støtteapparat som står til disposisjon for 

forskerne samt hvilken betydning eksternfinansiert virksomhet har for instituttets basisaktiviteter. Sammen 

med fakultetets satsing på forskningsstøtte har dette medført måloppnåelse i 2014.  

For kommende år vil oppnåelse av måltall avhenge av at instituttets vitenskapelige ansatte velger å bruke 

Klinmed som vertskap for nye prosjekter.  Klinmed er til enhver tid i konkurranse med OUS/ Ahus om 

eksterne forskningsmidler.  

Vi jobber aktivt overfor forskere i kombinerte stillinger, med henblikk på at disse, legger 

forskningsprosjekter til Klinmed. For å hjelpe forskerne i å finne frem til aktuelle støttefunksjoner har 

Klinmed opprettet en «forskningspoliklinikk" med ambisjon om å være et aktivt bindeledd mellom 

forskerne og støtteapparatet.  Vi håper og tror at dette, sammen med fakultetets forskningsstøttesatsing, 

vil styrke mulighetene for å oppnå vekst i fremtidige EU-tildelinger.  

NFR-tildeling – volum: Oppnådde resultater for dette er i tråd med forventet utvikling, og for 2014 innebar 

regnskapsført inntekt at ambisjonen ble oppnådd. Som for EU-tildeling er måloppnåelse på dette området 

et resultat av bevisst satsing over flere år. Også her gjelder imidlertid det at fremtidig måloppnåelse vil 

avhenge av nye kontrakter i konkurranse med sykehusene som nevnt ovenfor. 

 

b. Status for den økonomiske situasjonen 

 

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har per 30. april 2015 hatt en samlet inntekt på 181,7 mill. Denne 

fordeler seg med ca. 56 % fra basisaktiviteter og med ca. 44 % fra eksternfinansiert virksomhet. 

Gjennomføring av basisaktiviteten er i økende grad finansielt avhengig av netto bidrag fra den 

eksternfinansierte virksomheten. 

Basisøkonomien 

 

Klinmeds samlede resultat for basisvirksomheten per 30. april 2015 er 14,8 mill. Dette er 20,2 mill. bedre 

enn budsjettert. De vesentligste årsakene til dette skyldes ulike inntektsførte bevilgninger som på 

måletidspunktet ikke hadde tilsvarende kostnad. Dette utgjør til sammen ca 14 mill kroner. I tillegg har vi 

mindreforbruk på andre driftskostnader og i noen grad lavere lønnskostnader enn budsjettert.   

Regnskap T1 2014 Regnskap T1 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Inntekter -82 418 319 -101 919 470 -240 206 000 -268 269 301 -247 453 000 -245 674 000 -241 451 000 -237 151 000

Personalkostnader 81 611 885 85 822 781 235 473 638 242 469 476 242 074 165 240 447 960 236 158 348 233 161 997

Driftskostnader 5 504 118 8 790 304 25 121 214 34 688 525 27 821 435 31 566 857 30 642 810 30 307 869

Investeringer 6 115 648 3 088 744 5 229 120 16 279 720 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning 10 813 333 -4 217 641 25 617 972 25 168 420 27 442 600 31 340 817 30 350 158 31 318 866

Nettobidrag -7 290 575 -8 807 461 -25 166 881 -25 682 210 -27 383 862 -29 503 890 -30 022 148 -30 433 222

Prosjektavslutning 320 696 -1 822 613 0 0 0 0 0 0

Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning 3 843 454 -14 847 715 451 092 -513 791 58 738 1 836 927 328 009 885 644

Overført fra i fjor -10 043 874 -14 492 933 -14 492 933 -14 492 933 -15 006 724 -14 947 986 -13 111 059 -12 783 049

Akkumulert resultat -6 200 420 -29 340 649 -14 041 842 -15 006 724 -14 947 986 -13 111 059 -12 783 049 -11 897 406
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Prognosen for 2015 medfører et positivt årsresultat på ca. 0,5 mill., og et akkumulert resultat på ca 15 mill. 

Instituttet vurderer ved utgangen av året å ha forpliktelser i form av utsatte aktiviteter på ca. 17 mill. Dette 

gir et akkumulert resultatet per utgangen av 2015, justert for forpliktelser, på 2 mill kroner i underskudd. 

På kortere sikt, årene 2015 og 2016, er den økonomiske situasjonen relativt stabil og forutsigbar. Klinmed 

opplever en svak reduksjon av lønnskostnadene, men har måttet benytte det vesentligste av dette for å 

dekke uforutsette merkostnader til AV-utstyr i undervisningslokalene.  

På lengre sikt, årene 2017-2019, er det vesentligste utviklingstrekket at finansieringen av planlagt aktivitet 

ikke er fullt ut inndekket. Ved utgangen av prognoseperiode (2019) vil akkumulert underdekning være i 

området 6 mill. kroner. 

Klinmeds største usikkerhetsfaktor antas å være sviktende volum på eksternfinansiert virksomhet. Dersom 

instituttet ikke lykkes tilstrekkelig i å få nye prosjekter lagt til Klinmed, vil det prognostiserte resultat kunne 

forverres ytterligere. 

 

Eksternfinansiert virksomhet 

 

Klinmeds samlede nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet per 30. april 2015 er 8,9 mill., hvilket er i 

tråd med de budsjetterte forventningene.  Inntektsførte prosjektavslutninger på 1,8 mill. vil bli ompostert 

til ny forskningsaktivitet.  

Aktivitetsnivået i 2015 er i all vesentlighet basert på kontrakter inngått tidligere år. Klinmed vil i løpet av 

2015 innfase 5 nye NFR-prosjektene, men disse vil få marginal økonomisk effekt i år. Prognosen for årene 

2017-2019 er, som tidligere kommentert ovenfor, delvis basert på volum som ikke er kontraktsfestet. 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 

 

Ivar P. Gladhaug       Hans Mossin 

Instituttleder        Administrasjonssjef 

Regnskap T1 2014 Regnskap T1 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Inntekter -76 742 996 -79 745 873 -198 486 273 -215 313 856 -204 548 163 -182 375 644 -190 986 812 -198 829 390

Personalkostnader 38 141 993 35 716 345 108 460 786 119 306 865 113 341 522 99 198 964 96 033 279 91 868 955

Driftskostnader 16 542 696 33 416 185 122 036 921 117 036 921 111 185 075 72 744 466 74 155 095 82 294 328

Investeringer 1 842 445 1 080 928 817 000 2 107 809 2 002 419 650 000 650 000 350 000

Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning -20 215 862 -9 532 414 32 828 434 23 137 739 21 980 852 -9 782 213 -20 148 438 -24 316 107

Nettobidrag 7 301 522 8 940 784 25 166 881 25 682 210 27 383 862 29 503 890 30 022 148 30 433 222

Prosjektavslutning -320 696 1 822 613 0 0 0 0 0 0

Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning -13 235 036 1 230 983 57 995 315 48 819 950 49 364 715 19 721 677 9 873 710 6 117 115

Overført fra i fjor -134 279 450 -146 632 426 -146 632 426 -146 632 426 -97 812 476 -48 447 761 -28 726 084 -18 852 374

Akkumulert resultat -147 514 486 -145 401 442 -88 637 111 -97 812 476 -48 447 761 -28 726 084 -18 852 374 -12 735 259
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Rapporterende enhet: 

Bioteknologisenteret i 

Oslo 

 Rapportert av: 

Kjetil Taskén/ 

Ingrid Kjelsvik 

 Periode: 1. 

tertial 2015 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2015 

1. Innledning 

Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) er et tverrfaglig forskningssenter som er et viktig element i UiOs strategiske 

satsning på og virksomhet innenfor molekylærbiologi, bioteknologi, bioinformatikk og funksjonell 

genomforskning. Senteret er et drivhus for unge talentfulle forskere, som gis muligheten til å etablere egne 

forskningsgrupper, og selvstendig utvikle faglige problemstillinger i et internasjonalt miljø. 

BiO ble evaluert eksternt to ganger i perioden 2011 – 2012; først som en del av Forskningsrådets nasjonale 

evaluering av biologi, medisin- og helsefagene og deretter av UiOs egeninitierte evaluering med en 

internasjonalt sammensatt komite. Senteret ble vedtatt videreført 27.06.2013 med dagens inkubatormodell. 

Siden har BiO jobbet for å følge opp de tiltak og anbefalinger som evalueringene foreslo. Senteret har 

forberedt seg på å finne en ny innplassering ved Det medisinske fakultet etter at MLSUiO ble avsluttet 

31.12.2014. Inntil nytt mandat ble vedtatt 19.05.2015 har senteret jobbet i henhold til eksisterende mandat og 

betingelser. 

2. Vurdering  av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 

Bioteknologisenteret i Oslo er en liten enhet, der resultatene svinger en del fra år til år. Dette henger sammen 

med senterets natur og oppdrag i å rekruttere og utvikle nye forskningsgrupper. I gjennomsnitt tar det cirka 

1-2 år fra en ny gruppeleder starter til vedkommende lykkes i å sikre seg ekstern finansering, og ytterligere 1-

2 år før en første sisteforfatter publikasjon som utgår fra den nyetablerte forskningsgruppen aksepteres for 

trykking. 

Rekruttering av nye gruppeledere i perioden 2011-2013 ble utsatt fordi man ventet på utfallet av ulike 

evalueringer, og klarhet i nye føringer og rammer for videre drift. I mellomtiden roterte tre grupper ut av 

senteret. Ambisjonsnivået for 2014 som ble satt i 2011 forutsatte full drift av et senter med sju operative 

gruppeledere. I 2014 hadde BiO kun fire gruppeledere, og resultatindikatorene gjenspeiler dette. Avviket 

mellom ambisjon og resultat for 2014 er dermed som forventet. Selv om en nyrekruttering er gjennomført i 

2014, og to nye er påbegynt i 2015, tar rekrutteringsprosessen tid. Det er usikkert hvor raskt nye grupper vil 

komme opp i full drift, og dermed kan forventes å publisere og få tilslag på eksterne midler. I tillegg fordeles 

publikasjonspoeng fra Taskéns gruppe på flere affilieringer, inklusive NCMM. 

  Resultater Ambisjon 
Avvik 
res.-amb. 

Resultatindikator 2011 2012 2013 2014 2014 2014 

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 
BiO har ingen studieprogram             

Studentmobilitet - andel utvekslingsstudenter 
BiO har ingen studenter             

Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk  0,87 0,7 1,38 0,57 1,0 0,43 

EU-tildeling volum  393’ 897’ 552’ 524’ 1.000’  476’ 

NFR-tildeling volum  12.305’ 8.219’ 6.554’ 5.195’ 15.000’  9.805’ 
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b. Status for den økonomiske situasjonen 

Basisvirksomhet: 

Regnskap T1 2014 Regnskap T1 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Inntekter -6 369 282 -11 555 071 -27 178 375 -29 668 375 -29 874 000 -29 874 000 -29 874 000 -29 874 000

Personalkostnader 6 438 393 6 456 350 17 702 374 17 855 933 19 162 014 21 355 477 21 013 992 20 817 192

Driftskostnader 3 208 076 4 162 812 9 678 000 9 678 000 9 485 000 9 285 000 9 385 000 9 335 000

Investeringer 3 530 559 3 891 752 3 150 000 5 640 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 6 807 746 2 955 843 3 351 999 3 505 558 1 673 014 3 666 477 3 424 992 3 178 192

Nettobidrag -403 227 -552 918 -1 400 707 -1 503 509 -1 562 588 -1 496 436 -1 109 519 -1 407 374

Prosjektavslutning 50 636 41 782 0 0 0 0 0 0

Årsresultat med nettobidrag og 

prosjektavslutning 6 455 155 2 444 708 1 951 292 2 002 048 110 426 2 170 041 2 315 472 1 770 818

Overført fra i fjor -1 689 568 -3 762 262 -3 762 262 -1 905 414 96 634 207 060 2 377 102 4 692 574

Akkumulert resultat 4 765 587 -1 317 554 -1 810 971 96 634 207 060 2 377 102 4 692 574 6 463 392  

Første tertial 2015 viser økte inntekter, og dette er hovedsakelig tildeling av midler til innkjøp av avansert 

vitenskapelig utstyr, samt en ekstratildeling av midler til innovasjonsvirksomhet. Avviket på investeringer 

består delvis i innkjøpt avansert vitenskapelig utstyr fra 2014 der faktura ikke forelå før i 2015. Avviket 

representerer også større investeringer i forbindelse med etablering av et nytt laboratorium for forskning på 

sebrafisk i tilknytning til oppstart av ny gruppeleder, Camila Esguerra. Etablering av det nye 

sebrafisklaboratoriet har også medført at en del andre driftskostnader har kommet tidligere enn budsjettert. 

Øvrig virksomhet på basis er i henhold til budsjett. 

Eksternt finansiert virksomhet: 

Regnskap T1 2014 Regnskap T1 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Inntekter -2 516 243 -3 050 928 -10 577 221 -8 995 149 -8 282 541 -7 952 041 -5 883 000 -7 769 000

Personalkostnader 2 100 767 2 005 729 5 433 526 6 057 545 6 430 272 6 015 236 4 184 071 5 477 515

Driftskostnader 2 615 205 833 621 3 704 019 3 664 727 2 286 210 1 345 622 800 000 1 080 000

Investeringer 167 533 16 578 0 0 0 0 0 0

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 2 367 262 -195 000 -1 439 676 727 123 433 941 -591 183 -898 929 -1 211 485

Nettobidrag 403 227 552 918 631 265 734 067 836 588 1 096 436 1 109 519 1 407 374

Prosjektavslutning -50 636 -41 782 0 0 0 0 0 0

Årsresultat med nettobidrag og 

prosjektavslutning 2 719 853 316 135 -808 411 1 461 191 1 270 529 505 253 210 590 195 889

Overført fra i fjor -4 334 879 -3 149 541 -3 149 541 -4 538 533 -3 077 342 -1 806 814 -1 301 560 -1 090 970

Akkumulert resultat -1 615 026 -2 833 405 -3 957 951 -3 077 342 -1 806 814 -1 301 560 -1 090 970 -895 081  

Det er ingen avvik av betydning å kommentere på ekstern finansiert virksomhet for første tertial 2015. 

 

c. Andre vesentlige kommentarer 

BiOs øremerkede tildeling ble ikke pris- eller lønnsjustert i perioden 2003 til 2013, noe som resulterte i 

gradvis mindre handlingsrom for senteret og dårligere økonomiske betingelser for gruppelederne. For å 

kunne stille med økonomiske betingelser som er internasjonalt attraktive i en rekrutteringsfase, budsjetterte 

BiO fra 2014 med en reduksjon fra sju til fem gruppeledere. Dette til tross for at det gir lavere vitenskapelig 

masse i senteret. Et tett samarbeid med NCMM er opprettet for å kompensere noen av konsekvensene. 

I 2014 inngikk BiO en avtale med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Kjemisk institutt om 

samfinansiering av to gruppelederstillinger med fokus på kjemi i livsvitenskapene. Denne avtalen innebærer 

at BiO kan øke antall forskningsgrupper til seks uten økte egenkostnader. Det var stor søkning til stillingene, 

og BiO tar sikte på at to nye gruppeledere starter sin virksomhet i senteret innen utgangen av 2015. 



 3 

 

 

Dato:21.05.2015 

 

 

Kjetil Taskén 

Professor dr. med      Ingrid Kjelsvik 

Direktør Bioteknologisenteret i Oslo   Kontorsjef 



Universitetet i Oslo  
 
 

 

 

Rapporterende enhet: NCMM Rapportert av: 
Kjetil Taskén 

 Periode: 1. 
tertial 2015 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2015 
 

1. Innledning 
Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) er et nasjonalt senter finansiert med midler fra 
Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og UiO. Senteret utgjør den norske noden i et nordisk 
EMBL partnerskap innen molekylærmedisin, og NCMM har søstersentre i Finland, Sverige og 
Danmark. Partnerskapet inkluderer i tillegg EMBL i Heidelberg (Tyskland). NCMM 
spesialiserer seg på molekylærmedisin og translasjonsforskning. 

Senterets fokus er sykdomsmekanismer og translasjon fra molekylærmedisin mot klinikk og 
med blikket rettet mot en fremtid med mer individbasert diagnostikk og mer skreddersydd 
behandling. Forskningsområdene inkluderer kreftforskning, metabolske sykdommer, 
nevrologiske sykdommer, infeksjon og inflammasjon samt stamcelle forskning. 

Prosjektplanen til NCMM går over 10 år, og midtevaluering av senteret ble gjennomført av et 
internasjonalt ekspertpanel i 2013. Evalueringsrapporten ga en enstemmig anbefaling om at 
senteret videreføres for en ny femårsperiode (2015-2019) og at finansieringen styrkes. I et 
kontrakts-forberedende møte mellom NFR, UiO og HSØ i februar 2015 ble senterets eiere enige 
om rammebetingelsene for perioden 2015-2019, og UiO har i mai 2015 signert ny 5-års 
kontrakt med NFR. 

 

2. Vurdering  av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 
NCMM er et ungt forskningssenter som kun har vært fullt operativt i fem år og har ikke 
laveregrads-undervisning eller egne studieprogrammer. Senterets doktorgradsstudenter 
rapporteres enten av det det medisinske fakultet eller det matematisk-naturvitenskapelig 
fakultet. Senteret har heller ingen regulære utvekslingsstudenter, men tar i mot 
gjestestudenter som arbeider på lab i en begrenset tidsperiode. Resultatindikatorene nye 
studiepoeng pr heltidsekvivalent og studentmobilitet er derfor ikke relevant for NCMM. 
Senteret avholder imidlertid likevel årlige nasjonale kurs på PhD-nivå. NCMM har også på 
sine 5 år fått gjennom 2 doktorander, og begge disse internasjonalt rekrutterte 
doktorandene var registrert ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Flere 
doktorgradsstudenter ved senteret er i ferd med å skrive sammen sine arbeider nå. 
 
Antall publikasjonspoeng pr vitenskapelige årsverk: Et nytt senter med mange nyansatte 
vil trenge tid før antall publikasjoner og publikasjonspoeng/vit. årsverk vil være på nivå 
med tilsvarende, godt etablerte enheter. I tillegg har ikke senteret fast tilsatte grupper, men 
gruppeledere som tilbys 5+5 års kontrakter. Man kan derfor ikke forvente stabilt høye 
publikasjonstall, men dette vil svinge med utrotasjon av gamle grupper og etablering av 
nye.  
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I perioden 2011-2014, har senteret publisert henholdsvis 23, 27, 37 og 33 vitenskapelige 
artikler. Publikasjonspoengene i samme periode er henholdsvis 11.9, 11.8, 15.1 og 10.8. Det 
er imidlertid viktig å merke seg at alle ansatte ved NCMM har OUS som tilleggs-affiliering 
(setter etter avtale mellom UiO og HSØ opp slik at både UiO og OUS listes som tilknytning 
for NCMM). Dermed reduseres publikasjonspoeng av tekniske grunner ut fra hvordan dette 
regnes ut. På samme måte vil ytterligere tilleggs-affilieringer med OUS pga. bistillinger ved 
andre avdelinger i OUS, affiliering med Jebsen-sentre osv. føre til at publikasjonspoeng 
deles på flere parter. NCMM har i tillegg hatt en kraftig vekst i vitenskapelige årsverk i 
samme periode, og dette påvirker selvsagt resultatindikatoren 
publikasjonspoeng/vitenskapelig årsverk. 
 
NCMM forventer å fortsette å publisere i gode tidsskrifter, men tallene vil svinge også 
fremover. En forskningsgruppe har rotert ut av NCMM og senteret er i prosess med å 
rekruttere en ny gruppeleder. Dette vil påvirke denne resultatindikatoren de neste 1-2 
årene. 
 
NFR- og EU-tildelinger: Både i 2011, 2012, 2013 og 2014 har senterets 6 nye 
forskningsgrupper sørget for at ekstern finansiering overskrider senterets 
grunnfinansiering, og vi forventer at inntekter fra eksterne kilder vil forsetter å stige etter 
hvert som gruppene etablerer seg ytterligere. Inntektene fra NFR har vært klart stigende 
siden oppstarten i 2010 til 2014 der senter fikk tildelt flere nye NFR-prosjekter. NCMM 
søker også aktivt finansiering fra EU, og senteret forventer større uttelling på sine EU-
søknader i neste femårs periode.  
 
 
 

 
 

 
 
 
*NCMM gruppelederne Taskén og Nagelhus har i 2013 og 2014 eksterne NFR tildelinger som er 
registrert ved hhv. BiO og IMB og disse er derfor ikke er tatt med i tabellen over. Om vi inkluderer 
alle NFR-tildeling til NCMM gruppeledere uavh. hvor prosjektene er registrert, er totalbeløpet 15 og 
16 mNOK for hhv. 2013 og 2014. 

 

b. Status for den økonomiske situasjonen 
• Overførte midler fra 2014 til 2015 er bundet og knyttet til forpliktelser i forhold til ansatte 

gruppeledere. Disse overførte midlene inngår i det neste femårs-budsjettet og er 
nødvendige for at langtidsbudsjettet i perioden 2015-2019 skal gå i balanse. I tillegg 
kommer avsetninger til ikke-fakturert lønn fra OUS. 

• Prosjektplanen til NCMM går over 10 år, og 2015 er første året i senterets andre femårs-
periode. I et kontrakts-forberedende møte mellom NFR, UiO og HSØ i februar 2015 ble 
senterets eiere enige om rammebetingelsene for perioden 2015-2019, og UiO har v/ 
fakultetsdirektør Bjørn Hol i mai 2015 signert ny 5-års kontrakt med NFR. 

  Resultater Ambisjon 
Avvik 
res.-amb. 

Resultatindikator 2011 2012 2013 2014 2014 2014 

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent --- --- --- ---     

Studentmobilitet - andel utvekslingsstudenter --- --- --- ---     

Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk 
 

0,51 0,42 0,25 0,6 -0,35 

EU-tildeling volum  
 

877 1688 1200 1280 -80 

NFR-tildeling volum 
 

6127 6 548* 10 177* 13500 ----* 
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• NCMM er et nasjonalt senter finansiert med midler fra Norges Forskningsråd (NFR), Helse 
Sør-Øst (HSØ) og UiO. I 2015 er basisfinansieringen 31 millioner kr (13 mNOK fra NFR, 7 
mNOK fra HSØ og 11 mNOK fra UiO (8.5 mNOK i basisbidrag + husleie). Hele senterets 
økonomi er prosjekt-basert, og skiller seg derfor noe fra organiseringen til tilsvarende 
enheter ved UiO. Hovedprosjektene (gjelder NCMM Admin og 6 forskergrupper, totalt 7 
prosjektnummer) tilsvarer basis (000000) for andre stedkoder på UIO. Denne 
organiseringen er en følge av at hele senterets grunnbevilgning kommer fra tre eiere, hvorav 
to regnes som eksterne. 

Etter avtale med Halvor Fahle, MED legges derfor kun 1 standardtabell basert på den nye 
artsgrupperingen smART ved ledelsesvurderingen for NCMM. Denne viser oversikten for 
senterets «basis» (se definisjon over, inkluderer inntekter fra UiO, NFR og HSØ). NCMMs 
kjernefinansiering utgjorde 27,5 mNOK i 2014 og er på 31 mNOK i 2015. (Inntektstallene i 
tabellen under er lavere da en del av utgiftene/kostnadene er debetføringer på inntektsarter 
(dette i hht. instruks fra ØPA v/ oppstart). Prosjektbasert eksternfinansiering med alle 
kilder (inkludert HSØ-finansierte prosjekter og noen prosjekter som Taskén har ved BiO og 
Nagelhus har registert ved IMB), utgjorde 43 mNOK i 2014 og er estimert til 47 mNOK i 
2015.  

 

c. Andre vesentlige kommentarer 
• NCMM er et nasjonalt senter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle forskere 

innen translasjonsforskning. Hvorvidt senteret etter ti år klassifiseres som en suksess 
avhenger blant annet av om flere av de internasjonalt rekrutterte gruppelederne kommer 
over i faste stillinger (professorat) enten ved UiO/OUS eller andre steder i Norge. Om en 
slik rekruttering ikke finner sted, har ikke drivhus-modellen fungert hensiktsmessig og 
NCMMs eiere (UiO, HSØ og Forskningsrådet) får ikke full avkastning på sin investering. 
Det er derfor viktig at senterets gruppeledere bygger lokale og nasjonale nettverk innen sine 
fagfelt og at senterledelsen utarbeider gode og fleksible rutiner rundt utrotasjon av 
forskningsgrupper. Det er også viktig at særlig nærmiljøet (UiO og OUS) blir bevisste på 
hvilke ressurser NCMM kan tilby og legger til rette for overflytting etter endt kontrakt ved 
senteret. UiO bør derfor bruke senteret aktivt i sin langtidsplanlegging for å sikre seg de 
beste gruppelederne etter deres drivhusperiode ved NCMM. 

• De økonomiske rammene har vært tilfredsstillende for første femårs-periode. Styret til 
NCMM har godkjent budsjett i tilnærmet balanse for 2015. Evalueringsrapporten av 
senteret i 2013 konkluderte klart med videre drift i en ny femårsperiode. I et kontrakts-
forberedende møte mellom NFR, UiO og HSØ i februar 2015 ble senterets eiere enige om 
rammebetingelsene for perioden 2015-2019, og UiO har i mai 2015 signert ny 5-års 
kontrakt med NFR. 

Regnskap T1 2014 Regnskap T1 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019
Inntekter -3 021 713 -10 585 579 -12 714 157 -14 762 325 -8 080 382 -7 527 016 -7 325 896 -7 232 640
Personalkostnader 1 000 422 1 115 898 2 852 694 2 956 866 3 030 788 3 104 710 3 178 631 3 277 194
Driftskostnader 1 296 784 1 353 839 5 581 000 6 121 000 6 328 000 6 518 938 6 599 352 6 819 143
Investeringer 55 674 1 204 554 2 980 000 1 480 000 1 508 000 1 537 000 1 666 150 1 704 700
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -668 834 -6 911 288 -1 300 463 -4 204 459 2 786 406 3 633 632 4 118 237 4 568 397
Nettobidrag 2 849 0 -1 000 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000
Prosjektavslutning 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat med nettobidrag og 
prosjektavslutning -665 985 -6 911 288 -2 300 463 -5 204 459 1 586 406 2 233 632 2 618 237 2 968 397
Overført fra i fjor -5 654 003 -7 613 546 -7 613 546 -7 415 278 -12 619 737 -11 033 331 -8 799 699 -6 181 462
Akkumulert resultat -6 319 988 -14 524 834 -9 914 009 -12 619 737 -11 033 331 -8 799 699 -6 181 462 -3 213 065



 4 

 

• Den administrative forankringen av NCMM ved UiO ble endret i løpet av 1. tertial 2015. 
Senteret rapporterte tidligere til MLSUiO som frem til årsskiftet var UiOs tverrfaglige 
satsning på molekylær livsvitenskap og hvor styringsgruppen var rapporteringslinje til UiO 
for både NCMM og Bioteknologisenteret (BiO). MLSUiO ble ved årsskiftet lagt ned og NCMM 
og BiO har derfor fått en ny rapporteringslinje og administrativ forankring ved MED. 
Omorganiseringen påvirker ikke konsortieavtalen for NCMM mellom UiO, NFR og HSØ. 
NCMMs styre opprettholdes, og fungerer fra 1. april som et felles styre for både NCMM og 
BiO. Et mandat for dette styret ble vedtatt av Fakultetsstyret 19. mai.  

 

Dato: 21. mai 2015 

 

 
Kjetil Taskén      Elisa Bjørgo 
Direktør NCMM og Bioteknologisenteret i Oslo  Kontorsjef 
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