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Klaus Torgårds vei 3 

 

 

Til stede: 

Deborah Arnfinsen (Parat), Haneef Awan (Akad), Gry Bruland Larsen (NTL), Svend Davanger 

(Akad), Espen Lyng Andersen, Bjørn Hol, Halvor Fahle, Mette Langballe, Ingrid Sogner, Astrid Holø 

(referent) 

 

Saker til fakultetsstyrets møte 23. juni 2015: 

 

 Styresak 31/15 Ny portefølje for PhD-kurs 

Ingrid Sogner orienterte og besvarte oppklarende spørsmål. Det var ingen merknad til 

saken. 

 

Styresak 32/15 Tentativ budsjettfordeling 2016 – årsplan 2016-2018 

Mette Langballe redegjorde.  

 

Til utkast til budsjettfordeling var det ingen merknader. 

 

Utkast til rullert årsplan ble gjennomgått side for side. Noen oppklarende spørsmål ble 

besvart. Parat spurte hvorfor samlokalisering av Helsam ikke var lagt inn i årsplanen 

som tidligere, siden dette er et svært viktig mål. Ledelsen svarte at samlokaliseringen 

er nå en pågående sak, hvor en konsulent i Eiendomsavdelingen har fått ansvar for å 

følge opp og koordinere kartlegging av arealbehovet og søk etter et egnet bygg for 

instituttets stab og studenter. For øvrig ingen merknader til utkastet. 

 

Styresak 33/15 Regnskap pr. 30.4.2015 

Halvor Fahle redegjorde. Noen oppklarende spørsmål ble besvart, herunder spørsmål 

vedrørende underskudd ved dyrestall IMB. Det ble redegjort for hvordan saken følges 

opp, noe det er stort fokus på. 

 

Styresak 34/15 Orientering om Enhet for ekstern forskningsfinansiering 

Ingrid Sogner orienterte og svarte på oppklarende spørsmål. Presentasjon vil bli lagt ut 

sammen med protokoll fra fakultetsstyremøte 23.6.2015. 

 

Styresak 35/15 Virksomhetsrapport 1. tertial 2015 

Mette Langballe redegjorde. Det ble svart på spørsmål, bl.a. vedrørende publisering, 

der mål ikke er nådd. 

 

Styresak 36/15 HMS-saker 

Her var ledelsens gjennomgang for 2014 lagt fram til orientering. Det var ingen 

merknader til orienteringen. 

 

 



FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 
Til: Fakultetsstyret 
Fra: Forskningsdekanen 
Sakstype: Vedtakssak 
Vedlegg:  
Møtedato: 23. juni 2015 
Sakstittel: Ny portefølje for ph.d.-kurs 

Bakgrunn: Det medisinske fakultet har som mål å styrke sin forskerutdanning. Gjennom bl.a. 
videreutvikling av kursporteføljen skal forskerutdanningen være fremtidsrettet, 
internasjonalt attraktiv, og integrert i aktive forskningsmiljøer. For å imøtekomme disse 
ambisjonene har fakultetet gjennomført et arbeid med gjennomgang, reduksjon og 
kvalitetssikring av valgfrie ph.d.-kurs som tilbys ved fakultetet.  
 
Saksframstilling: I oktober 2014 ble instituttene bedt om å igangsette egne interne prosesser 
for å identifisere hvilke ph.d.- kurs fakultetet skal ta ansvar for og hvilke som bør driftes på 
instituttnivå. De ble også bedt om å oppnevne 2 representanter til å sitte i prosjektgruppen 
til gjennomføring av dette prosjektet. Sammensetningen ble som følger: 

• Eivind Engebretsen (leder) og Per Nafstad fra Helsam  
• Line Grønning-Wang og Kjetil Røysland fra IMB 
• Ludvig André Munthe og Drude Fugelseth fra Klinmed 
• Merethe Bremer og Synneve Øvsthus (sekretær) fra Forskningsadministrasjonen 
• MedDocs  var invitert til å delta, men fant ingen representant 

 
I februar 2015 begynte arbeidet. Prosjektgruppen har på basis av instituttenes innspill 
arbeidet frem et forslag til ny kursportefølje som skal driftes og finansieres av fakultetet. 
Oversikt over den nye kursporteføljen ligger vedlagt. Målsettingen er at den nye 
kursporteføljen skal iverksettes fra 1/1-2016. 
 
Videre fremdrift:  
Høsten 2015 må hvert kurs få en kursansvarlig utpekt, samt kursbeskrivelser og 
nettinformasjon utarbeidet. Dette arbeidet må være fullført til 1. desember, fordi 
registreringen for vårens emner åpnes da. Det foreslås derfor at prosjektgruppen 
videreføres, og får i oppgave å utarbeide fremdriftsplan for høsten.  I tillegg bes gruppen om 
å utarbeide forslag til interne rutiner og regler for opprettelse og nedleggelse og 
administrasjon av ph.d.-kurs. 
 
Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret slutter seg til forslag til ny kursportefølje med finansieringsramme som 
beskrevet i fakultetets budsjettfremlegg og ber administrasjonen igangsette arbeidet med 
nye kursbeskrivelser og ny nettinformasjon, samt rutiner og regler, slik at kursene kan gå 
første gang våren 2016.  
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Forslag til kursportefølje Med fak 
 

Bakgrunn: 

Forskningdekanen har initiert et prosjekt for gjennomgang av valgfrie basisfinansierte ph.d.-
kurs ved Det medisinske fakultet.  

Vi kan skille mellom tre grupper med kurs som inngår i forskerutdanningen ved Det 
medisinske fakultet: 

1. De obligatoriske introduksjonskursene (INTRO I og II). Disse kursene ble grundig 
evaluert og omarbeidet høsten 2013 og nye introduksjonskurs hadde oppstart våren 
2014. 

2. De elektive fakultetskursene som finansieres over basis. Kursene som foreslås neden-
for er kurs av denne typen.  

3. Elektive kurs som finansieres gjennom studiepoeng. Det er instituttene som initierer 
og administrerer disse kursene. Fakultetet godkjenner og gir studiepoengvurdering av 
slike kurs, men påtar seg ikke ansvar for administrasjon eller drift. Prosjektgruppa fo-
reslår imidlertid at det avsettes en årlig sum (eksempelvis 200 000) for å støtte driften 
av slike kurs i samsvar med instituttenes respektive behov. 

Det er nedsatt en prosjektgruppe ved fakultetet som skal sette i sammen et forslag til ny 
basisfinansiert kursportefølje som skal iverksettes fra og med 1/1-2016.Som et første ledd i 
dette arbeidet ble instituttene bedt om å avlevere et begrunnet forslag til kurs som de ønsker 
skal inngå i denne kursporteføljen (anslagsvis 5 kurs fra hvert institutt). Nedenfor er en de 
kursene prosjektgruppa ønsker å prioritere. 

 

  



KURSENE ER LISTET TEMATISK – IKKE RANGERT 
1) Klinisk forskning 

Mål med kurset: Basisinnføring i klinisk forskning, studiedesign, forskningstradisjoner, og 
klinisk epidemiologi. 

Tema: Design, studieprotokoll, RCT, osv. Eksempler fra studieprotokoller: f.eks Pediatri. 
Gyn. Indremed. Kirurgisk forskning. Psykiatri. Kreft – terapi. OUS satsingsområder (f.eks. 
immunterapi ved kreft). Introduksjon til epidemiologi og intervensjonsstudier (herunder 
komplekse intervensjoner). Etiske perspektiver. Deltagerpostere.  

Varighet: 1 uke, norsk og engelsk versjon (dvs 2x årlig) 

Undervisningskrefter fra: Klinmed & HSØ, Helsam (allmennmed, helsefag), IMB 
(Statistikk). 

 

2) Helseforskningsrett og forskningsetikk (innarbeider MF9115. Helseforskningsrett) 

Etikk og personvern 1 St.p. og utvides til 3-5 stp. Kurset hadde ca 70 deltagere som bestod 
kursprøve i 2014.)  

Tema: Helseforskningsloven. Informert samtykke. Bredt samtykke. Biobank. 
Dataoppbevaring / tillatelser. Forkningsetikk.  

Varighet: 5 dager, 5 st.p. Engelsk og norsk (2x årlig) 

Undervisningskrefter fra: Klinmed & HSØ, Helsam (Senter for med etikk) 

 

3) Biomarkører for klinisk forskning 

Mål med kurset: Innføring i aktuelle basismetoder for datainnsamling ved klinisk forskning. 
Inkludert laboratorieanalyser, metoder/prinsipper. 

Tema: Biomarkører i klinisk forskning. Biomarkører ved labanalyser patologi, immunologi 
og medisinsk biokjemi, inkludert basisteknikker (Elisa-baserte, luminex, SDS page, Western, 
PCR, qPCR, RFLP, FISH, MALDI Tof, Flowcytometri, CyTof, 
Laserdisseksjonsmikroskopi/MS, osv). Medisinsk biokjemi: Platformanalyser for kliniske 
studier, feilkilder og forholdsregler. Kort orientering om genomiske analyser – se eget kurs 
(analyser) for mer. Deltagerpostere, presentasjon.  

Varighet: 1 uke, 4-5 st.p. Engelsk. (1 x årlig) 

Undervisningskrefter fra: Klinmed & HSØ, IMB, NCMM, MatNat  

 
4) Genomiske og proteomiske analyser  

Mål for kurset: Innføring av prinsipper for ‘-omicsanalyser. 



Tema: Genteknologi, platformanalyser, genomikk, proteomikk. miRNA, epigenetikk, 
nutrigenomics, metabolomics, kopitallsaberrasjoner, genomsekvensering, eksomsekvensering, 
kinomsekvensering, RNASeq, familieanalyser, genekspresjonsanalyser, GWAS, CGH. 
Dypsekvensering (& pyrosekvensering). Bioinformatiske analyser - oversikt. Kreftforskning. 
Genetisk forskning. Sykdomsassosiasjon. Deltagerpostere, presentasjon. 

Varighet: 1 uke. 5 st.p. Engelsk. Norsk (dvs 2x årlig) 

Undervisningskrefter fra: Klinmed & HSØ, IMB, NCMM, MatNat  

 

5) Introduksjon til bioinformatikkanalyser  

Mål for kurset: Innføring i basisprinsipper i bioinformatikk som kan tilrettelegge for 
forståelse og videre utdanning innenfor et stort og voksende felt.   

Tema: Introduksjon til programpakker. Introduksjon til nettverktøy, nettarkiv/dataset, NCBI, 
BLAST, Uniprot, Swissprot, EMBL, osv. Introduksjon til det statistiske programspråket R og 
Bioconductor. 1) Multiple testing, 2) Clustering 3) Metodikk for p >> n (p større enn n). 
Introduksjon til web-baserte kurs & øvelsesmuligheter. Gruppearbeid/eksempelanalyser. 
F.eks. GEP (gene expression programming).  
Varighet: 6 dager (2+2+2), 3 moduler. Engelsk. 5 St.p 

Undervisningskrefter fra: Klinmed & HSØ, IMB, MatNat  

 

6) Visualiseringsmodlaliteter i klinisk forskning 

Mål for kurset: Introduksjon av visualiseringsmodaliteter innenfor klinisk forskning 

Tema: CT, MR, PET, PET-CT: Målet med kurset er å gi studentene en omfattende 
introduksjon i hvilke funksjonelle parametre som kan måles med disse bildedannende 
modalitetene samt de teoretiske modellene som ligger til grunn for analysene. 
Billedbehandling, dynamisk billedbehandling. 3D. Kontrastvæsker. Biofysikk. Strålevern. 
Nye applikasjoner. 

Varighet: 5 dager, 4-5 St.p. Engelsk. 

Undervisningskrefter fra: Klinmed, HSØ, MatNat  

 
7) Visualiseringsmodaliteter i Life Science 

Mål for kurset: Introduksjon til visualiseringsmodaliteter innenfor Life Science.  

Tema: Imaging, optisk: mikroskopi, konfokal, superoppløselig mikroskop, FRET. Basis – 
optiske prinsipper, grensesprengende teknikker. Elektromikroskopi. Live imaging, celler. Live 
optisk imaging mus/IVIS/IVIS-3D, PET, MR, live imaging (CT/MR), dyreMR/CT/PET, 3D 
modellering. To-fotonmikroskopi. Deltagerpostere, presentasjon.  

Varighet: 3-4 dager. 3 Stp. Engelsk. 

Undervisningskrefter fra: Klinmed & HSØ, IMB, MatNat  



 
 
8) Livsvitenskap, cellebiologi og forsøksdyr (MODUL 1 – Forsøksdyrlære) 

Mål for kurset: Introduksjon til celledyrkning, cellebiologi og forsøksdyr i Life Science 

Tema: Life science & celledyrkning, 3-D celledyrkning, medier, matrix. Life science & 
dyreforsøk (uten regulatorisk fokus). Drosophila. Zebrafisk. Gris, mus, rotte, hund, ilder. 
Genmanipulerte musemodeller, transgen, knock out, knockin, indusert knockout, CRISPR9-
CAS knockout; Xenograft. Drug Discovery: (in silico), in vitro, in vivo. Xenotransplant. 

Varighet: 3 dager. 2 st.p. Engelsk. 

Undervisningskrefter fra: Klinmed & HSØ, IMB, NCMM, MatNat  

 
9) MODUL 2 – Forsøksdyrlære 
 
Mål for kurset: Oversikt over regelverk, forsøksdyr. Modul 1 & Modul 2 = teoretisk del av 
Felasa C forsøksdyrkurs 
 
Tema: MF9490 Forsøksdyrlære/Laboratory animal handling (3 studiepoeng)  
Denne endres fra tidligere ved at det her kun er regulatorisk fokus. Modul 1 & Modul 2 = 
teoretisk del av Felasa C forsøksdyrkurs. Forsøksdyrlære og dyrevelferd,  lovverk, helsefarer 
forbundet med dyreforsøk, faktorene som påvirker et forsøksdyr, helsemonitorering av 
forsøksdyr, metoder for håndtering og behandling av forsøksdyr; anestesi, analgesi og human 
avliving av dyr, kjennskap til de potensielle alternativer og supplementer til dyreforsøk som 
eksisterer. Replace, Reduce, Refine. 

Varighet: 3 dager. 3 St.p Engelsk. 

Undervisningskrefter fra: IMB, Klinmed 

 

10) Helsetjenesteforskning 

Mål for kurset:Innsikt i hvordan helsetjenesten fungerer som system 

Tema: Implementering, pasientforløp og samhandling, brukermedvirkning og shared decision 
making, styring og ledelse av og i helsetjenesten, fordeling, organisering og finansiering  
 

Varighet: 3 dager. 3 Stp. Engelsk 

Undervisningskrefter fra: Helsam (helseledelse, CHARM, sykepleie, helsefag), Klinmed & 
HSØ, Kunnskapssenteret  

 

11) Epidemiologi  

Mål for kurset: Innføring i epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning 



Tema: MF9230 Dette er et kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning 
for å undervise deltakerne i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt. Generelle 
aspekt ved forskning vil bli berørt i tillegg til spesifikk kunnskap som er relevant for klinisk, 
epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning 

Varighet: 6 dager/2 ganger per år Norsk &Engelsk 

Undervisningskrefter fra Helsam (samfunnsmed), IMB (statistikk)  

 

12) Videregående kurs i epidemiologiske metoder (innarbeider MF9580) 

Mål for kurset: Innføring i epidemiologisk metoder og i tolkning og håndtering av 
epidemiologiske data   

Tema: Kausalitet og kausal tekning, kausale grafer, utvide grunnleggende kunnskap om 
studiedesign, tolkning av flernivåmodeller og håndtering av missing data (ved multippel 
imputasjon) i Stata.I tillegg vil kurset omhandler tre mindre emner: Alder-periode-kohort 
modeller, register epidemiologi og interaksjon 

Varighet: For tiden: 5 dager;   

Språk:Engelsk  

Undervisningskrefter fra Helsam (samfunnsmed), IMB (statistikk)  

 

13) Psykiatri, rus og psykososial forskning  

Mål for kurset: presentere sentrale forskningsmetoder innenfor psykiatrisk, rus og 
psykososial forskning 

Tema: Psykiatri. Klinisk kommunikasjon og livskvalitetsforskning. 

Varighet: 5 dager. Engelsk 5 st.p 

Undervisningskrefter fra: IMB, Helsam (samfunnsmed, helsefag), Klinmed  

  

14) Kvalitativ metode 

Mål: Presenterer sentrale forskningsmetoder innen kvalitativ forskning 

Tema: Intervju, deltakende observasjon, dokumentanalyse, forståelse og fortolkning i 
vitenskap 

Varighet: 5 dager. 5 St.p. Engelsk og Norsk (dvs 2 ganger i året).  

Undervisningskrefter fra: Helsam (samfunnsmed mfl), IMB, Klinmed 

 

15) Helse, samfunn og kultur 



Mål: Undersøke grunnleggende spørsmål om hva sykdom og helse er og sammenhenger 
mellom helse og sosiale forhold 

Tema: Sosial ulikhet, minoritetshelse, globale helse, kjønn og helse, medisinsk historie, 
medisinsk antropologi og sosiologi 

Varighet: 5 dager. 5 St.p. Engelsk.  

Undervisningskrefter fra: Helsam (samfunnsmed, senter for med etikk, helsefag),  IMB, 
Klinmed 

 

Statistikk-kurs 

MF9130 Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 

Mål: Kurset skal gjøre deltagerne kjent med grunnleggende statistiske ideer og metoder. Det 
forutsettes ikke spesielle forkunnskaper i matematikk eller statistikk. Den statistiske 
programpakken SPSS vil bli benyttet i mange av øvelsene. Analyse av konkrete eksempler fra 
medisinsk forskning vil bli vektlagt 

Tema: Sannsynlighetsregning; sannsynlighetsfordelinger: binomisk fordeling og 
normalfordeling; design av kliniske forsøk og epidemiologiske studier; statistisk teori for 
estimering, konstruksjon av konfidensintervaller; statistisk hypotesetesting; analyse av pardata 
og sammenlikning av to utvalg; tabellanalyse; lineær regresjonsanalyse med en eller flere 
forklaringsvariable; overlevelsesanalyse. 

Varighet: 8 dager 3x årlig, Engelsk eller Norsk 

Undervisningskrefter fra: IMB (biostatistikk)  

 

MF9510 - Logistisk regresjon, overlevelsesanalyse og Cox-regresjon (4 poeng) 

Mål: Kurset skal gjøre deltagerne kjent med videregående statistiske metoder anvendt i 
klinisk forskning og epidemiologi. Dette vil gi deltagerne et bedre grunnlag for å følge med i 
den store og økende del av medisinsk faglitteratur som bruker slike metoder. Kurset vil også 
være et godt utgangspunkt for dem som ønsker å bruke disse metodene i sin egen forskning. 

Tema: Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av de følgende områder: Analyse av 
andeler og relativ risiko, logistisk regresjon, overlevelsesanalyse og Cox-regresjon. 
Programpakken Stata vil bli brukt i øvelsene og det gis en introduksjon til denne pakken. 

Varighet: 4 dager 1 eller 2 ganger i året. Engelsk eller norsk. 

Undervisningskrefter fra: IMB (biostatistikk)  

Kommentar: Vi registrerer at det er foreslått å øke til 5 dager og å ta med 
undervisningskrefter fra Klinmed og Helsam. Vi er positive til dette dersom det klart vil 
forbedre kurset i forhold til slik det gis dag.  

 

Nytt kurs basert på kursene MF 9530 og MF 9550 



Mål for kurset: Innføring i statistiske metoder for analyse av korrelerte data.  

Tema: Introduksjon til studiedesign som gir opphav til korrelerte data. Enkle analyser i form 
av oppsummeringsmål, multilevel models, mixed models, GEE, både for lineære og ikke-
lineære modeller. Forelesninger og pc-øvelser. 

Varighet: 3+3 dager, xx studiepoeng, Norsk (engelsk hvis nødvendig). 

Undervisningskrefter fra: IMB (biostatistikk)  

Kommentar: Kurset bygger på kursene 9530 og 9550, som begge hadde en varighet på fire 
dager. De gav hhv. 4 og 5 studiepoeng. 

 

MF9120 - Introduction to infectious disease modelling (3 poeng) 

Mål: The course is intended to give a conceptual understanding of the basic techniques 
available for analysing and interpreting epidemiological data on infectious diseases. The 
course should provide the participants the background for reading and interpreting modelling 
papers. 

Tema: An introduction to compartmental models, exemplified by the Susceptible-Exposed-
Infected-Recovered (SEIR) model; presentation of fundamental epidemiological concepts 
such as the basic reproductive rate (R_0), endemic infections and vaccination policies; impact 
of population structure and human contact patterns on the transmission dynamics of 
infections; stochastic models; emerging infections with focus on design of intervention 
programmes. 

Varighet: 3 dager, 1 gang i året. 

Undervisningskrefter fra: IMB (biostatistikk)  

Kommentarer: Smittsomme sykdommer er årsak til betydelig dødelighet globalt; malaria, 
HIV og tuberkulose er alene ansvarlig for omkring 10 % av alle dødsfall hvert år. 
Trusselbildet for infeksjonssykdommer er ikke stabilt, men har ofte en akutt karakter, som 
krever umiddelbar handling. Kurset gir en introduksjon til sentrale begrep og matematiske 
metode som benyttes ved modellering av smittsomme sykdommer. En infeksjon spres fra én 
person til en annen via kontakt, og denne prosessen genererer i sin natur avhengighet mellom 
tilfeller. Derfor krever studier av smittsomme sykdommer bruk av helt spesiell metodikk. 
Man anvender såkalte «dynamiske modeller», en slik modell vil typisk være formulert som et 
sett av koblede differensiallikninger. Matematiske modeller er blitt en sentral del av 
folkehelseforskning og inngår naturlig i beslutningsgrunnlaget for tiltaksbestemmelser. For 
eksempel anvendes modellering til å predikere effekt av vaksinasjonsprogram og til 
overvåking. Samtidig brukes modellering i økende grad i forbindelse med tiltaksplanlegging i 
akutte situasjoner, så som det pågående Ebola-utbruddet i Vest-Afrika.   

Det vil i de kommende år være behov for betydelig kompetanse innenfor 
infeksjonsmodellering: vi lever i en globalisert verden med økt reiseaktivitet, 
klimaforandringer vil endre utbredelse av mange smittsomme sykdommer, 
antibiotikaresistens er i voldsom fremvekst, og det er risiko for frembrudd av nye og ukjente 
infeksjoner.  Disse og mange andre utfordringer må kunne håndteres i det moderne samfunn i 
Norge.  



Kurset er et spesialkurs, og det eneste av sitt slag i Norge. UiO har derfor et særlig ansvar for 
å sikre formidling av metode og kunnskap på dette sentrale felt. Kurset vil kunne utbygges og 
forlenges for eksempel til 4-5 dager. 

 

MF9570 - New statistical methods for causal inference (4 poeng) 

Mål: Kurset skal gi en innføring i statistisk kausalitet. Kursdeltakerne skal kunne bli i stand 
til å lese andres forskning som bruker disse metodene,  men også identifisere 
problemstillinger i egen forskning som kan løses ved hjelp av slike metoder.  

Tema: Grafiske modeller, causal DAGs, medierings analyse, grafisk spesifisering av 
forskjellige seleksjonseffekter og konfunderene faktorer, marginal structural models og 
propensity scores.  

Varighet: 4 dager 1 gang i året. Engelsk 

Undervisningskrefter fra: IMB (biostatistikk)  

Kommentarer: Dette er en ny metodikk som er utviklet ved Harvard og UCLA over de siste 
par tiår. Utgangspunktet er at statistikk spiller en stor rolle mht. å trekke kausale slutninger i 
medisinsk forskning. Dette gjelder både i epidemiologi, klinisk forskning og i statistisk 
genomikk. Kausal inferens er en ny, til dels matematisk formulering av det kausale problemet, 
og er i ferd med å revolusjonere anvendelser av statistikk på mange felter. Internasjonale 
tidsskrifter, f.eks. det sentrale Epidemiology, krever i økende grad at forskere benytter og 
forholder seg til disse nye metodikkene. Vårt kurs er modellert på liknende kurs ved Institute 
of Public Health ved Harvard. Kurset har alltid vært fulltegnet og er gjenstand for stor 
interesse. Statistikk er et fag som utvikler seg raskt og nye fundamentale metoder vokser 
frem. Det er essensielt at Biostatistikk ved Det medisinske fakultet følger med og tar opp nye 
temaer og metoder i faget, og at vi satser på å holde nivået ved de store utenlandske 
biomedisinske miljøer.  

Dette kurset kan evt slåes sammen med videregående epidemiologi til et 6 dagers kurs, siden 
disse kursene har noe naturlig overlapp. I såfall bør undervisningskrefter fra IMB stå for minst 
3 dager.  

 

 



Fakultetsnotat 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Sakstittel: Fordeling 2016 
Sakstype: Diskusjonssak 
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe 
Arkivsaksnummer: 2015/4018 
Vedlegg: Utkast til årsplan 2016-2018 
Møtedato: 23.juni 2015 

Universitetsstyret behandler budsjettfordelingen for 2016 på møte 23. juni 2015. Sakspapirene og 
vedtaket fra dette møtet er ukjent i skrivende stund, derfor er dette notatet basert på forventet 
tildeling for 2016. 
 
Det er tatt utgangspunkt i tildelingen for 2015 på vel 644 millioner kroner og justert for de seks 
resultatelementene i modellen. Følgende ”produksjon” ligger til grunn for tildelingen for 2016: 
 

 2012 2013 2014 

Avlagte doktorgrader 231 207 216 
Studiepoeng 1 509 1 578 1619 
Studentutveksling 155 187 192 
Publikasjonspoeng 680 665 665 
EU-inntekter 15 963 17 592 41 081 
NFR-inntekter 126 211 176 555 174 821 

 
Videre er det antatt en lønns- og prisjustering på 1,5 %. Det er ikke forventet reduksjon/kutt i 
rammen og at eventuelle nye rekrutteringsstillinger og nye studieplasser blir fullfinansiert, selv om 
det er forventet at UiO vil få et effektivitetskutt fra Kunnskapsdepartementet.. 
 
Med disse forutsetningene har Det medisinske fakultet vel 665,5 millioner kroner til disposisjon. 
 
BiO og NCMM ble overført til Det medisinske fakultet fra april dette året. De vil få en øremerket 
tildeling fra UiO, og er ikke med i denne fordelingen.  
 
Hvordan fordeler fakultetets budsjettramme seg på institutter, fakultetsadministrasjonen og 
satsinger i 2003-2015 
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Utviklingen av kostnader til infrastruktur og strategiske satsinger 2003-2015 
 

 
 
 
Varige strategiske satsinger er blant annet Enhet for ekstern forskningsfinansiering, Senter for 
biostatistikk, Senter for global helse, utdanningsledere, PhD-koordinatorer, startpakker, varig 
styrking av Sentre for fremragende forskning (SERTA), Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS), e-
læring, likestilling. 
 
Midlertidige strategiske satsinger er blant annet bidrag til Jebsen sentre, stimuleringsmidler 
forskning, studierevisjoner, fripro/fellesløftet. 
 
Som en forberedelse til budsjettfordelingen er en rekke satser justert opp med 2 % fra 2015, det 
gjelder den generelle årsverkssatsen og satsen for teknisk assistanse som benyttes i 
fordelingsmodellens utdanningskomponent og det gjelder de øremerkede tildelinger som disseksjon, 
laboratoriekurs, pc-stuer, ferdighetssenteret, utplasseringsordning, dyrestall og verksted. Videre er 
satsene for rekrutteringsstillinger oppjustert til NFRs sats for 2016. Satsen for PhD-koordinatorene er 
økt, og tilsvarer nå satsen for utdanningsledere. 
 
Midler til Fellesløftet II og midler fra revidert nasjonalbudsjett gitt høsten 2014 er også lagt inn i 
fordelingen. 
 
Fakultetsledelsen foreslår at følgende aktivitet styrkes i fordelingen 2016: 
 
Kina-samarbeidet 
Kina er et av hovedsamarbeidslandene for fakultetet. Dette samarbeidet fokuserer mot Peking 
University Health Science Centre og Zhengzhou Medical University. I 2015 ble det avsatt 300 000 
kroner til dette samarbeidet. Det foreslås å øke denne avsetningen med 1 million kroner for å gi 
såkornstøtte til forskningsgrupper som vil starte samarbeidsprosjekter med kinesiske 
forskningsgrupper ved disse to institusjonene.  
 
Revisjon av kursporteføljen for PhD-programmet 
Det er fremmet et forslag om revidert kursportefølje for PhD-programmet til fakultetsstyret. 
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I 2015 ble PhD-kursene finansiert i fordelingsmodellen gjennom undervisningsregnskapet, med totalt 
4 årsverk fordelt på de tre instituttene. Videre var det avsatt 1,3 millioner kroner til annen 
kursvirksomhet. Totalt ble det fordelt 5,5 millioner kroner til denne virksomheten. 
 
I forslaget til ny kursportefølje er det beregnet et behov for 5,2 årsverk for å dekke undervisningen 
for de elektive kursene, statistikk-kursene og kursene Intro I og Intro II. Midler til annen 
kursvirksomhet vil reduseres 700 000 kroner. I tillegg kommer noen midler til 
eksamenskommisjonen, anslått til 400 000 kroner. Den totale rammen for den nye kursporteføljen vil 
bli på ca. 6,5 millioner kroner, altså en økning på 1 millioner kroner. 
 
Endringen i kursporteføljen vil mest sannsynlig føre til endringer i tildelingene mellom instituttene. 
 
Nye Jebsen-sentre 
I budsjettfordelingen for 2012 ble det vedtatt å innføre toppforskningsstøtte til prestisjefylte 
forskningstildelinger.  For mange forskningstildelinger er det blitt en forutsetning å bidra med ”friske 
midler” for å komme med i betraktningen for tildeling. 
 
Medio mai ble det sendt fire søknader om nye Jebsen-sentre, og en søknad om forlengelse av 
eksisterende senter i to år. Med en antakelse om at to av søknadene innvilges, samt at forlengelsen 
godkjennes, er det behov for å øke toppforskningsstøtten med 3 millioner kroner for 2016 og 2017 
og videre 2 millioner for 2018 og 2019 
 
Økonomileder 
Det er forventet høyere aktivitet på økonomiområdet i fremtiden, med styrket innsats for å hente inn 
eksterne midler fra EU, NFR, Jebsen og andre kilder. Fakultetet har allerede satset mye på pre-grant 
støtte til fakultetets forskere i forbindelse med store søknader, nå må også post-grant støtten øke for 
å sikre forskningsgrupper bedre rapportering økonomirapportering til for eksempel EU-prosjekter, 
inklusive Scientia Fellow-satsingen som gir fakultetet betydelige inntekter både fra EU og i form av 
RBO-midler. Likeledes vil overflytting av BIO og NCMM, samt Livsvitenskapssatsingen medføre større 
behov for overordnet økonomiledelse ved fakultetet. Dette gjør at det nå foreslås å ansette en 
økonomileder.  
 
Studiekonsulent 
Behovet for en ny studiekonsulent begrunnes primært med nye oppgaver i forbindelse med digitale 
eksamener, men også andre økte oppgaver i seksjonen. 
 
Arbeidet med å utvikle eksamensoppgaver for digital eksamen er omfattende og ressurskrevende, og 
derfor er gjenbruk av oppgaver både ønskelig og nødvendig. På denne bakgrunn ble det sendt et brev 
fra Det nasjonale dekanmøtet i medisin til Kunnskapsdepartementet (KD) om behov for lovrevisjon 
vedrørende innsyn i eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Svaret fra KD tilsier at det er mulig å 
begrense kandidaters innsyn i sensorveiledning og eksamensoppgaver, men at en lovendring ikke er 
aktuell da dette vil frata studentene innsyn i forbindelse med klage på formell feil ved eksamen eller 
på selve karakteren. Departementet sier imidlertid at det ikke er nødvendig å gi ut/distribuere dette 
via nettet eller på papir, men at egen besvarelse, oppgavene og sensorveiledningen må gjøres 
tilgjengelig på en slik måte at kandidatene får tilstrekkelig tid til å vurdere sin besvarelse opp mot 
sensorveiledningen. Fakultetet ønsker på denne bakgrunn å etablere en ordning for å gi studentene 
innsyn i kontrollerte former. Denne ordningen vil medføre en ekstraarbeidsbelastning for de ansatte i 
studieseksjonen, spesielt i etterkant av eksamensperiodene da belastningen ellers er stor på grunn av 
krav om begrunnelse på karakteren, men det vil gi en betydelig gevinst for lærerne i det det blir 
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mulig å gjenbruke oppgaver med jevne mellomrom Likeledes vil dette bidra til at eksamenskvaliteten 
vil øke, i det lærerne kan bruke mer tid på å utvikle og kvalitetssikre eksamenene. 
 
PdD-koordinator 
I budsjettfordelingen for 2012 ble det avsatt midler til en PhD-koordinator på hvert av de tre 
instituttene. Det er imidlertid veldig stor forskjell i antall registrerte PhD-kandidater, med over 1 000 
registrerte kandidater på Institutt for klinisk medisin og ca. 500 til sammen på de to andre 
instituttene Fakultetsledelsen vil derfor foreslå at Institutt for klinisk medisin styrkes med en PhD-
koordinator. Avsetningen til en PhD-koordinator er 1 million kroner. 
 
Utplassering i psykiatri 
I samarbeidsavtalene mellom helseforetak i Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo er det avtalt at 
helseforetakene så langt det er mulig innenfor egen kapasitet skal være behjelpelig med å finne bolig 
for medisinstudentene i den tiden de er i helseforetak- og allmennpraksis i de områdene hvor 
avstanden til Oslo gjør at studentene ikke kan pendle. For psykiatripraksisen i 8. semester har 
sykehusene så langt både vært behjelpelige med å finne bolig og de har dekket 
overnattingskostnaden der dette har vært aktuelt. Det er nå et økende problem å finne overnatting 
og å få helseforetakene til å dekke dette.  I likhet med annen utplassering, hvor fakultetet dekker 
kostnadene ved overnatting, foreslås det at den øremerkede avsetningen til utplassering i 8.semester 
økes med 300 000 kroner. 
 
Styrking av lederutvikling 
Det vil bli satset på lederutvikling i samarbeid med universitetet sentralt, i tillegg til det arbeidet som 
foregår på instituttene. Posten generell drift er styrket for å gi rom for dette. 
 
Aktiviteter som foreslås kuttet i 2016 
 
Forskerlinjen 
Det har de senere årene vært litt lavere aktivitet ved Forskerlinjen. Også for 2016 vil det være færre 
studenter enn maksimalt opptak. Det foreslås derfor at tildelingen reduseres med 1 million kroner 
midlertidig. 
 
Stimuleringsmidler Institutt for helse og samfunn 
I 2013 vedtok fakultetsstyret å tildele Institutt for helse og samfunn 1 million kroner som 
stimuleringsmidler til toppforskning uten at det var knyttet til noen ekstern forskningstildeling. 
Stimuleringsmidlene ble videreført i 2014 og 2015.  
 
Fakultetsledelsen foreslår nå at Institutt for helse og samfunn blir en del av den generelle ordningen 
med toppforskningsstøtte, som tildeles toppforskningsstøtte i forbindelse med tildeling av 
prestisjefylte eksterne tildelinger. 
  
Resultatbasert tildeling i forbindelse med Scientia Fellows-programmet 
I 2014 fikk fakultetet 19,4 millioner kroner fra EU til Scientia Fellows-programmet. Denne tildelingen 
har generert 3,8 mill kroner i fakultetets resultatbaserte tildeling. Midlene er tenkt brukt til et post-
grant team, ekspertpanel i forbindelse med søknader, veiledning- og ledelseskurs for postdoktorene, 
overhead til instituttene og andre aktiviteter som vil øke forskergruppenes muligheter til 
prestisjefylte tildelinger.  
 
Med disse forutsetningene vil fakultetet disponere ca. 4 millioner kroner mer enn forventet 
disponibel inntekt. 
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Årsplan 2016-2018 
Vedlagt følger utkast til årsplan 2016-2018 til diskusjon. Fakultetet har en treårig årsplan, som 
revideres årlig. Den vedlagte versjonen er årsplan for 2015-2017, hvor det er markert hvilke tiltak 
som er forventet gjennomført i 2015 og med noen innspill til nye tiltak i perioden 2016-2018 fra 
instituttene og fakultetsledelsen.  
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Årsplan 2016-2018 – Det medisinske fakultet  

1. STRATEGIER OG VERDIER  

Et åpent, handlekraftig og lærende fakultet 

Ledelse og administrasjon av fakultetet skal være tydelig, åpen og inkluderende med en 

handlekraftig kultur, der alle tiltak skal være faktabaserte, forpliktende og etterprøvbare. 

Fakultetet skal tilstrebe en lærende kultur, der så vel organisasjon som den enkelte 

medarbeider kontinuerlig utvikler seg. 

 

Utdanning og forskning 

Samvirke mellom forskning og utdanning skal være et bærende prinsipp i strategiske valg 

som fakultetet tar, da det her er en gjensidig avhengighet. Studiene og studiekvaliteten skal 

utvikles for å gjøre studentene til kunnskapsrike, reflekterte og etisk bevisste helsearbeidere, 

som senere i livet skal kunne takle nasjonale og internasjonale krav til god yrkesutøvelse 

Dette søkes blant annet ivaretatt i forbindelse med revisjonen av studieplanen for 

medisinstudiet. Fakultetet vil styrke utdanningsledelsen og organiseringen av studiene for å 

opprettholde og videreutvikle den høye standarden i alle studieprogram. Fakultetet skal 

drive en mål- og kvalitetsbevisst rekruttering, utdannelse og veiledning av stipendiater, der 

doktorgradskandidater etter endt forskerutdanning blir attraktive arbeidstakere. Fakultetet 

skal videreutvikle forskningskvaliteten ved å bidra til å skape forskningsgrupper og 

forskningsklynger som er robuste nok til å skape forskning på et høyt nivå, samt ved å lage 

insitamenter for å publisere i tidsskrifter av særlig høy kvalitet. 

 

Internasjonalisering 

Internasjonalisering skal være tett integrert i all forskning og utdanning som skjer på 

fakultetet. Forskningssamarbeid rettet mot forskningsmiljøer i høyinntektsland skal i 

hovedsak drives av fagmiljøene. Institusjonelt samarbeid innen forskning og utdanning med 

sikte på kompetanseutvikling skal skje med et begrenset antall internasjonale partnere for å 

oppnå større tyngde i disse satsingene og bli mer synlige i de institusjoner vi samarbeider 

med. 

 

Innovasjon  

Innovasjon ved fakultetet skal være tuftet på forskning og samhandling med relevante 

aktører. Innovasjon skal drives i nært samarbeid med våre universitetssykehus og Oslo 

kommune, samt med andre fakulteter ved UiO.  
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Formidling og samfunnsoppdrag 

Fakultetet og våre forskere er forpliktet til å formidle den betydelige kunnskap som våre 

fagmiljøer besitter, og studentene skal oppfordres til å delta i samfunnsdebatten. 

Formidlingen skal rettes mot den brede offentlighet, brukere og pasienter, myndigheter, 

næringsliv og frivillige organisasjoner. Fakultet, studenter og fagmiljøer skal på en fri og 

uavhengig måte støtte opp under samfunnsgagnlig arbeid, der man har særlige 

forutsetninger for å bidra. 

 

Organisasjon, ledelse og rekruttering 

Fakultetsledelsen vil videreutvikle den nye organisasjonen som ble implementert i 2010, 

med vekt på etablering av tydelige rapporteringslinjer, håndterlige lederspenn og 

arbeidsdeling mellom de organisatoriske nivåene. Styrking av lederskap på alle nivåer er en 

prioritert oppgave for at fakultetet skal nå sine mål. Rekruttering skal understøtte og speile 

en kontinuerlig fornying og omstilling av fakultetet. Det skal gjennomføres grundige 

rekrutteringsprosesser for alle typer personell, og de som ansettes skal få god oppfølging for 

å bli trygge og gode arbeidstakere som er godt kjent med fakultetets strategiske målsetning.  

 

Verdier og normer 

All aktivitet ved fakultetet skal tuftes på grunnleggende verdier og normer, som akademisk 

frihet, sann kunnskap, fri meningsbrytning, etterrettelighet, åpenhet, solidaritet, 

engasjement, sjenerøsitet og hjelpsomhet. 
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2. UTDANNING 

Fakultetet vil fortsette sin offensive satsing på utdanningskvalitet. Det skal dreie seg om 

både revisjoner av eksisterende programmer, tiltak for å høyne kvaliteten på innhold i 

undervisningen og bedre evalueringen av studentenes kompetanse. Vi skal arbeide 

systematisk mot UiOs 2015 mål om tverrfaglighet og vi skal imøtekomme både helse- og 

utdanningspolitiske forventninger og krav. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nye studiepoeng per heltidekvivalent 48,0            48,3            47,3            49,5             48,7            48,9            49,0            

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

Resultatindikatorer med målsettinger

 Ambisjoner Resultater

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antall utvekslingsstudenter 176 155 187 176 181 192 193

Antall nye studiepoeng 1554 1555 1578 1602 1 591 1 617 1 644

Antall heltidsekvivalenter (høst) 1 941          1 931          2 000          1 977           1 958 1 983 2 013

Grunnlagsdata for resultatindikatorene

Resultater  Ambisjoner 

 
 

Tiltak 2.1 Implementere Oslo 2014 

Det ble i 2012 vedtatt at studieplanen i medisin skulle revideres. Oslo 2014 implementeres 

over to akser. For kull som startet fra og med høsten 2014 gjelder ny studieplan. Kull fra og 

med våren 2012 til og med våren 2014 går fra gammel til ny studieplan når de starter i 

modul 4 fra og med våren 2015. For at disse studentene skal få fullverdig undervisning er det 

etablert to overgangsemner, Humanbiologi I (hode/hals/nervesystemet) som gis i forkant av 

modul 4 og Humanbiologi II (bekken/reproduksjon) tas i tilknytning til modul 6. Modul 1 er 

revidert og innført fra høsten 2014. 

Utrullingsplan for resten av revisjonsperioden er som følgende: 

Innføre Modul 4 

Modul 4 erstatter 7. semester og inneholder fagene nevrologi, øre-nese-hals, øye, 

medisinske atferdsfag, allmennmedisin, genetikk, farmakologi og patologi 

Frist: Første halvår 2015 

 

Innføre Modul 2 og Modul 5.  

Modul 2 erstatter 3. og 4. semester, og er delt inn i to blokker; humanbiologi og 

propedeutikk. Humanbiologiblokken inneholder fagene anatomi, fysiologi, medisinsk 

biokjemi, og ernæringslære, indremedisinske fag, kirurgiske fag og patologi. I tillegg 

er det plassert et førstehjelpskurs i blokken som arrangeres av anestesiologi. 

Propedeutikkblokken inneholder fagene propedeutikk, allmennmedisin og 

medisinske atferdsfag, indremedisinske fag og kirurgiske fag.  

Merknad [MGL1]: Planlagt gjennomført 
2015 

Merknad [MGL2]: Planlagt gjennomført 
2015 
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Modul 5 erstatter dagens 8. semester og inneholder fagene psykiatriske fag, 

rettsmedisin, farmakologi, allmennmedisin, samfunnsmedisin og medisinsk etikk. 

Frist: Andre halvår 2015 

 

2.1.1 Innføre Modul 6  

Modul 6 er en engelskspråklig modul og erstatter 9. semester. Modulen inneholder 

fagene medisinske atferdsfag, allmennmedisin, samfunnsmedisin, medisinsk etikk, 

barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, patologi, genetikk, farmakologi, 

psykiatri og klinisk biokjemi og fysiologi.  

Frist: Første halvår 2016 

 

2.1.2 Innføre Modul 3 og Modul 7 

Modul 3 erstatter 5. og 6. semester. Den inneholder fagene medisinske atferdsfag, 

ernæringslære, allmennmedisin, medisinsk etikk, KloK, anestesiologi, farmakologi, 

fysikalsk medisin og rehabilitering, hud- og veneriske sykdommer, immunologi, 

indremedisinske fag, kirurgiske fag, klinisk biokjemi og fysiologi, medisinsk 

mikrobiologi, patologi og radiologi. Modul 7 erstatter 10.semester og inneholder 

fagene samfunnsmedisin, allmennmedisin, KloK, medisinsk etikk, indremedisinske fag 

og kirurgiske fag. 

Frist: Andre halvår 2016 

 

2.1.3 Innføre Modul 8  

Modul 8 erstatter 11. og 12. semester og inneholder fagene ernæringslære, 

medisinske atferdsfag, allmennmedisin, samfunnsmedisin, KloK, medisinsk etikk, 

indremedisinske fag, kirurgiske fag, anestesiologi, patologi, psykiatri, radiologi, 

farmakologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, klinisk biokjemi og fysiologi og hud 

Frist: Første halvår 2017 

 

Mentorordning 

Det planlegges for å innføre en pilot for mentorordningen i løpet av 2015 

Frist: Andre halvår 2015 

 

2.1.4 Elektive perioder 

Frem til og med våren 2017 brukes de elektive periodene som er avsatt i 

studieplanen til overgangsundervisning og arbeid med prosjektoppgaven.  

Elektive emner som skissert i rammeplanen innføres fra og med våren 2017 fra 

modul 3. 

Frist første halvår 2017 

 

Ansvar: Prodekan for medisinstudiet  

Merknad [MGL3]: Planleggings-
perioden ferdig 2015 
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2.1.5 Evaluere implementeringen av Oslo2014 

Gjennomgå økonomiske og administrative effekter av innføringen av ny studieplan 

Ta endelig stilling til piloterte undervisningsopplegg som f.eks mentorordningen, 

sykehjemspraksis og brukermedvirkning 

Frist andre halvår 2017  

 

 

Tiltak 2.2  Samordning av masterstudiene 

Fakultetet ønsker en større samordning av eksisterende masterprogrammer. Hensikten er å 

utvikle et mer fleksibelt studietilbud, gi studentene større valgfrihet, utnytte ressurser på 

tvers av eksisterende studieprogrammer og ytterligere styrke den tverrfaglige profilen på 

masterprogrammene. Tiltak som bygger opp under målsettingen er: 

 

30 studieemner er identifisert som mulig elektive emner ved Institutt for helse og 

samfunn og tilbys studenter  

Frist: Andre halvår 2015 

 

Gjennomgang og utredning av HELSAMS programmer med sikte på en 

restrukturering som vil lette utveksling av kunnskapsressurser på tvers av dagens 

eksisterende programmer, styrke tverrfagligheten og gi studentene større 

fleksibilitet. 

Frist: Første halvår 2015.  

 

Tiltak for å øke rekruttering til masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie. 

Vurdere utvidelse av programmet med spesialisering i kronisk sykdom. 

Frist: Andre halvår 2015 

 

Søke de utlyste midlene fra Helse- og omsorgsdepartementet til denne type 

utdanning 

Frist: Første halvår 2015 

 

Ansvar: Prodekan for bachelor- og masterstudiene 

2.2.1 Søke om sammenslåing og omlegging av masterprogrammene i sykepleie 

 Foreslå en omlegging av masterprogrammene i sykepleie hvor avansert geriatrisk 

sykepleie-programmet inngår som ett av flere fordypningsløp. 

Frist: første halvår 2016 

 

2.2.2 Implementere endringen i opptaksrammer som følge av omleggingen av 

sykepleiemaster, og dermed omfordeling av studieplasser til programmene i 

Merknad [MGL4]: Innspill Helsam 

Merknad [MGL5]: Planlagt gjennomført 
2015 

Merknad [MGL6]: Planlagt gjennomført 
2015 

Merknad [MGL7]: Planlagt gjennomført 
2015 

Merknad [MGL8]: Planlagt gjennomført 
2015 

Merknad [MGL9]: Innspill fra Helsam 

Merknad [MGL10]: Innspill fra Helsam 
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International Community Health og Helsefagvitenskap 

Frist: første halvår 2016 

Ansvar: Prodekan for bachelor- og masterstudiene 

 

 

Tiltak 2.3  Varierte undervisnings- og vurderingsformer, samt bruk av digitalt støttede 

læringsformer 

Fakultetet skal fortsette sin satsing på digitale vurderingsformer av høy kvalitet og videreføre 

sin opprustning av digital læring, både teknologisk og pedagogisk. Fakultetet skal 

tydeliggjøre krav til praktiske ferdigheter og legge til rette for mer systematisk opplæring ved 

Ferdighetssenteret og ved kliniske praksisarenaer. Tiltak som bygger opp under målsettingen 

og som skal gjennomføres i planperioden er: 

 

Oppstart av digital eksamen i modul 1 

Frist: Andre halvår 2015 

 

2.3.1 Oppstart av digital eksamen modul 2 

Frist: Første halvår 2016 

 

2.3.2 Nasjonale kompetansekrav i kliniske ferdigheter og klinisk undersøkelsesteknikk 

Frist for gjennomføring: Første halvår 2016 

 

Planlegge pilot for andre opptakskriterier enn kun karakterer i medisin og ernæring 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015 

 

2.3.3 Starte opp med en pilot i teambasert læring i modul 1 og modul 6 i medisinstudiet 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

 

2.3.4 Opprustning av Ferdighetssenteret 

Frist for oppstart: Andre halvår 2016 

 

2.3.5 Tilrettelegge for studentenes innsyn i eksamensoppgaver og sensorveiledning for å 

kunne få til gjenbruk og kvalitetssikring av digitale eksamensoppgaver 

 

Ansvar: Prodekan for medisinstudiet 

 

Tiltak 2.4 Senter for helseutdanning 

Det skal etableres et senter som skal ha forskning og utvikling med høy relevans for 

fakultetets egne utdanninger og sørge for kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Senteret vil i 

oppstartsfasen bestå av tre klynger med følgende aktiviteter: 

Merknad [MGL11]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL12]: Planlagt 
gjennomført 2015 
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Planlegge opplegg evaluering av revisjonsprosessen med medisinerstudiet (Oslo 

2014) 

Frist for oppstart: Første halvår 2015 

Ansvar: Prodekan for medisinstudiet 

 

Utvikle samarbeidet med «Centre for Educational Measurement» (CEMO) for å 

evaluere validitet og reliabilitet av fakultetets evalueringsformer.  

Tilsetting av stipendiat/postdoktor 

Frist for gjennomføring: Første halvdel 2015 

Ansvar: Professor for medisinsk informatikk 

 

Kartlegge innovative løsninger i helsesektoren, for eksempel i samarbeid med Oslo 

kommune, som kan bidra til å realisere samhandlingsreformen (pilot). Det vil si at 

pasientene «flyter» raskere mellom nivåer og kunnskapen skal i prinsippet følge med. 

Hva hindrer og stimulerer pasient- og kunnskapsflyt.  

Frist for oppstart: Første halvår 2015 

Ansvar: Prodekan for bachelor- og masterstudiene 

 

Søke Norges forskningsråd om midler til innovasjonsforskning i høyere utdanning 

(oppfølging av piloten)  

Frist for gjennomføring: Første halvår 2015 

Ansvar: Prodekan for bachelor- og masterstudiene  

 
Tiltak 2.5  Kvalitetsforbedrende tiltak på alle studieprogrammer 

Alle studieprogrammene skal identifisere årsaker til uønsket frafall og vurdere tiltak. 

Alle tiltak skal vurderes og evalueres i forhold til effekt. Basert på fakultetenes arbeid 

skal det foretas systematisk gjennomgang av virkemidlene  

Frist for gjennomføring: Andre halvår2015 

Ansvar: Leder av studieseksjonen 

 

I samarbeid med Oslo kommune vil fakultetet starte planlegging av et 

tverrprofesjonelt samarbeid med utvikling av en pilot hvor en gruppe bestående av 

studenter på medisin, ernæring og avansert geriatrisk sykepleie skal arbeid sammen 

på et sykehjem. 

Frist for oppstart: Andre halvår 2015 

Ansvar: prodekan for bachelor- og masterstudiene 

 

2.5.1 Det er et mål å ha en jevnere kjønnsbalanse på alle fakultetets studieprogrammer. 

Kjønnsbalansen på de ulike studieprogrammene skal følges nøye og det skal 

Merknad [MGL13]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL14]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL15]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL16]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL17]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL18]: Planlagt 
gjennomført 2015 
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iverksettes tiltak på programmer med stor overvekt av ett kjønn. På 

studieprogrammet i ernæring, som har stor overvekt av kvinnelige studenter, 

iverksettes flere målrettede tiltak som skal bidra til en jevnere kjønnsbalanse blant 

studentene. Disse tiltakene skal evalueres. 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016  

Ansvar: prodekan for bachelor- og masterstudiene 

 

 

 

Tiltak 2.8 Undervisningsstillinger 

Utrede muligheten for å innføre rene undervisningsstillinger

Merknad [MGL19]: Innspill fra Klinmed 
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FORSKNING og INNOVASJON 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 1,13            1,11            1,06            1,26             1,07            1,11            1,14            

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

EU-tildeling - volum 21 161       15 963       17 592       27 403         26 447        29 244        32 093        

NFR-tildeling - volum 152 714     126 211     176 555     173 560      187 460     202 494     203 104     

Resultatindikatorer med målsettinger

Resultater  Ambisjonsnivå 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antall publikasjonspoeng 679 679 665 793 700 712 723

Antall vit.årsverk inkl stip (VIT 2) 602             611             627             629              652             643             635             

Grunnlagsdata for resultatindikatorene

Resultater  Ambisjonsnivå 

 

 

Tiltak 3.1  Styrke forskerutdanningen 

Fakultetet vil videreføre sitt arbeid med å styrke forskerutdanningen, med fokus på 

kvalitetssikring av kandidat, forskningsprosjekt, utdanningsdel, oppfølging av kandidatens 

gjennomføring og administrative rutiner. Forskerlinjen skal knyttes enda tettere opp mot 

PhD-utdanningen. 

Gjennomføre revisjon av fakultetets elektive kurs for å redusere antallet  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015 

 

3.1.1 Etablere nye metodekurs (bl.a. bioinformatikk, bildeteknologier (celle, dyr og 

menneske) etc.) 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

 

Operasjonalisere tiltakene i kvalifikasjonsrammeverket med rutinebeskrivelser på 

fakultet og institutt  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015 

 

Gjennomgå både web-sider og retningslinjer for Forskerlinjen for en god synergi 

mellom Forskerlinje og PhD.  

Frist for gjennomføring: Første halvår 2015 

 

Ansvar: Leder for Forskningsseksjonen 

 

Tiltak 3.2  Styrking av fagmiljøene  

Fakultetet vil ved nyansettelser av vitenskapelig personale legge vekt på å rekruttere 

personer som med en selvstendig profil har vist å kunne produsere forskning av høy kvalitet. 

Likeledes vil fakultetet legge vekt på at ansatte følges tett opp av sine nærmeste ledere og 

påser at kurs i forskningsledelse tilbys. Dette vil bli gjort ved og:  

Merknad [MGL20]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL21]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL22]: Planlagt 
gjennomført 2015 
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Legge en plan for rekruttering og oppfølging av vitenskapelig ansatte i samarbeid 

med instituttlederne  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015 

 

Tydeliggjøre karriereveier for unge forskere  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015 

 

Etablere ledelseskurs og skrivetreningskurs (både manuskripter og søknader om 

eksterne forskningsmidler) for postdoktorer 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015  

 

3.2.1 Etablere et talentutviklingsprogram med en mentorordning rettet mot yngre forskere 

ved fakultetet, med særlig fokus på postdoktorer  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

 

3.2.2 Planlegge for å etablere endringsmiljøer som skal bidra til faglig videreutvikling og 

fornyelse ved fakultetet. 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

 

3.2.3 I samarbeid med instituttene å planlegge hvordan teknisk personell og/eller 

forskerstillinger kan benyttes som en mer varig og forutsigbar ressurs innen metoder 

og drift av avansert teknisk utstyr for forskningsgruppene  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

 

Lyse ut to forskningspriser (junior- og seniorpris) for beste artikkel ved fakultetet 

Frist for gjennomføring: Første halvår 2015  

 

3.2.4 Vurdere strategi for bruk av tenture-track-ordning ved fakultetet 

 

Ansvar: Prodekan for forskning 

 

Tiltak 3.3  Ekstern forskningsfinansiering 

For å øke internasjonaliseringen og hente ut mer eksterne midler må forskningsstøtte med 

hovedvekt på ekstern forskningsfinansiering styrkes i samhandling med instituttene og våre 

universitetssykehus.  

Gjennomgå og styrke støttefunksjoner både på fakultetet og instituttene  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015  

 

Støtte sterke forskningsmiljøer for å øke antall søknader om eksternfinansiering 

Merknad [MGL23]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL24]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL25]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL26]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL27]: Innspill fra Helsam 

Merknad [MGL28]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL29]: Planlagt 
gjennomført 2015 
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Frist for gjennomføring: Første halvår 2015 

 

Etablere incentivordninger for søknader av større omfang 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015  

 

Etablere gode mekanismer for samarbeid og samhandling med OUS for å få til bedre 

og mer effektiv støtte ved søknader og rapportering av eksterne prosjekter.. Målet er 

et felles kontor for ekstern forskningsfinansiering (Grant Office)  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015 

 

3.3.1 Etablere en oversikt over forskningsinfrastruktur og kjernefasiliteter, med planer for 

fornyelse, vedlikehold og eventuelt utvidet bruk 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

 

 

 

 

3.3.2 Styrke post-grant-støtten 

 

 

3.3.3 Flere og bedre insentiver på riktig nivå 

 

Ansvar: Prodekan for forskning 

 

Tiltak 3.4 Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning  

3.4.1 Gjennomføre opplæring på alle enheter i kvalitetssystemet for medisinsk og 

helsefaglig forskning 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

Ansvar: Leder for forskningsseksjonen 

 

 

Tiltak 3.5 Publisering 

Fakultetet ønsker å opprettholde oppmerksomheten rundt antall publiseringspoeng som 

inntektskilde. Fakultetet skal derfor arbeide for å øke fokus på korrekt adressering for 

forskere med flere arbeidsgivere. Mer av den vitenskapelige publiseringen skal skje i nivå 2 

tidsskrifter.  

 

Innføre måltall for andel (i prosent) artikler publisert i nivå 2-tidsskrifter 

Merknad [MGL30]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL31]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL32]: Planlagt 
gjennomført 2015 
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Frist for gjennomføring: Første halvår 2015  

 

Følge opp korrekt adressering og synliggjøre tap ved manglende UiO-adressering 

Frist for gjennomføring: Første halvår 2015 

 

2.5.1 I samarbeid med instituttene skal det lages en plan for å stimulere flere forskere til å 

publisere i tidsskrifter av særlig høy kvalitet/med høy «impact» faktor, selv om det 

kan resultere i færre artikler.  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

 

Synliggjøre retningslinjer for Open Access og hvordan det søkes om støtte til 

publisering  

Frist for gjennomføring: Første halvår 2015 

 

3.5.2  

 

Ansvar: Leder for forskningsseksjonen 

 

Tiltak 3.6 System for levering av bibliometriske analyser  

Etablere et system for levering av bibliometriske analyser til institutter, klinikker, 

avdelinger og fagmiljøer 

Frist for gjennomføring: Første halvår 2015  

Ansvar: Leder for forskningsseksjonen 

 

Tiltak 3.7 Styrke innovasjonsarbeidet 

Fakultetet skal arbeide for å øke organisasjonens bevissthet om og forståelse for 

betydningen av innovasjon.  Innovasjonen ved fakultetet skal, når det er hensiktsmessig, skje 

i nær samhandling med universitetssykehusene. Ved denne samhandlingen får man 

betydelig større forskningstyngde. 

3.7.1 Sammen med Inven2, Idépoliklinikken ved OUS og instituttene skal det lages en 

konkret plan for å etablere gode mekanismer for å øke de ansattes kunnskaper om 

hvordan innovasjoner skal ivaretas. 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

Ansvar: Prodekan for forskning 

Merknad [MGL33]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL34]: Planlagt 
gjennomført i 2015 

Merknad [MGL35]: Planlagt 
gjennomført i 2015 
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4 SAMARBEID MED NASJONALE STRATEGISKE PARTNERE  

Tiltak 4.1 Samhandling med universitetssykehusene  

4.1.1 Fakultetet skal videreutvikle samhandlingen med universitetssykehusene, mellom 

annet ved å bidra til å implementere alle de 14 vedtatte samarbeidsområdene 

mellom UiO og Oslo universitetssykehus (OUS). Målsetningen er bedre 

ressursutnyttelse og større, mer robuste, og mer konkurransedyktige forsknings- og 

undervisningsmiljøer.  

Frist for gjennomføring: Løpende 

Ansvar: Dekan  

 

Tiltak 4.2 Samhandling med Oslo kommune  

4.2.1 Fakultetet vil for å styrke utdanning og forskning mot kommune- og 

primærhelsetjenesten videreutvikle samarbeidet med Oslo kommune, slik som 

samarbeid med Allmenlegevakta der medisinstudentene har undervisning og 

Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD). Likeledes iverksettes utplassering av 

medisinstudenter i noen sykehjem som får betegnelsen universitetssykehjem. 

Fagmiljøer knyttet til blant annet medisin og sykepleievitenskap vil være sentrale i 

dette samarbeidet. 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2016 

Ansvarlig: Dekan  
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5. INTERNASJONALT SAMARBEID   

Fakultetet vil, foruten det løpende internasjonale forsker til forskersamarbeidet og et 
omfattende studentutvekslingsprogram (særlig 9. semester), fokusere institusjonelt 
samarbeid med et begrenset antall strategiske partnere i USA, Australia, Sør-Afrika, Kina og 
Russland, samt med et fåtall akademiske institusjoner i lavinntektsland 
 
Tiltak 5.1 Samarbeid med akademiske institusjoner i St. Petersburg 

Det er etablert et godt samarbeid med Det norske universitetssenteret i St. Petersburg 

(DNUSP) og partnerinstitusjoner innen medisin for å ivareta en robust og langsiktig satsing 

når det gjelder forsking og undervisning. 

5.1.1 Arrangere nettverksmøter mellom fagmiljøer og ledelse, både i Norge og i St. 

Petersburg  

5.1.2 Lyse ut reisestipender for ph.d., postdoktorer og forskere  

5.1.3 Lyse ut nettverksmidler for å fasilitere felles søknader til EU og bygge større nettverk 

innen  definerte satsingsområder  

5.1.4 Samarbeide med de medisinske fakulteter nasjonalt for å oppnå en større aktivitet 

nasjonalt innen fokusområdene 

5.1.5 Arbeide aktivt for at Forskningsrådet lyser ut forskningsmidler til helseforskning i 

Russland 

5.1.6 Ansette to professor II (20%) som skal være faglige ressurspersoner og drivere av 

samarbeidet mellom Oslo og St. Petersburg  

5.1.7 Russiske forskere skal ta del i Scientia Fellows postdoktor-programmet  

 

Frist for gjennomføring: Løpende 

Ansvarlig: Prodekan for forskning  

 

Tiltak 5.2 Samarbeid med University of Jimma, Etiopia 

Fakultetet inngikk høsten 2012 en MOU-avtale med University of Jimma (UoJ) i Etiopia. 

Dette samarbeidet fokuserer på student- og lærerutveksling og utvikling av e-

læringsressurser. Denne satsingen vil skje i tett samhandling med OUS som allerede arbeider 

mot universitetssykehuset i Addis Abeba. 

 

5.2.1 En delegasjon av lærere skal kartlegge behovet for undervisningsressurser i 

basalmedisin (anatomi/fysiologi) i medisinstudiet  

Frist for gjennomføring: Første halvår 2015 
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5.2.2 Utvikling av engelskspråklig elæringsressurser (foredrag i Camtasia Relay) 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015 

Ansvarlig: Prodekan for medisinerutdanningen  

 

Tiltak 5.3 Samarbeid med akademiske institusjoner i Kina 

5.3.1 Dette samarbeidet fokuserer mot School of Medicine, University of Peking og   
Zhengzhou Medical University. 

 
5.3.2 Arrangere et seminar mellom leder av fakultetets sterkeste forskningsmiljøer (SFF, 

Jebsen, etc.) med tilsvarende fagmiljø School of Medicine, University of Peking 
høsten 2015 

 
5.3.3 Utplassering av 4 medisinstudenter School of Medicine, University of Peking og 5 

medisinstudenter ved Zhengzhou Medical University i elektiv periode fra 2016 
 

5.3.4 Etablere et UiO-OUS kontor ved School of Medicine, University of Peking fra 2016 
Frist for gjennomføring: Løpende fra 2015-2016 

 

Ansvarlig: Dekan 

 

Tiltak 5.4 Samarbeid med University of Irvine, CA, USA 

5.4.1 Fakultetet vil videreutvikle undervisningssamarbeidet med UCI utover 

studentutveksling, og utvikle program for lærerutveksling og deling av 

læringsressurser 

Frist for gjennomføring: Løpende 

Ansvarlig: Prodekan for medisinstudiet 

 

Tiltak 5.5 Samarbeid med Peder Saether Center for Advanced Studies, University of 

California, Berkeley, USA 

5.5.1 Det skal stimuleres til samarbeid med forskere fra UCSF, Berkeley ved å sørge for at 
forskere fra fakultetet gjøres oppmerksom på den årlige finansieringsstøtten som 
kunngjøres fra senteret. 
Frist for gjennomføring: Løpende 

Ansvarlig: Prodekan for bachelor- og masterstudiene 

 

Tiltak 5.6 Etablere et Senter for global helse 

 Senter for global helse opprettes for å støtte opp under UiOs og fakultetets strategiske 

planer om internasjonalisering. Det blir etablert ved Institutt for helse og samfunn, men skal 

ha et tydelig ansvar for å styrke og samordne hele fakultetets globale helseforskning. 

https://www.google.no/images?hl=no&q=zhengzhou+medical+university&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=xSxNVO2ZFendywOrpIKgAg&ved=0CBoQsAQ
https://www.google.no/images?hl=no&q=zhengzhou+medical+university&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=xSxNVO2ZFendywOrpIKgAg&ved=0CBoQsAQ
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Etableringen av et Senter for global helse vil kunne styrke fagmiljøer ved universitetet slik at 

de kan tiltrekke seg ekstern finansiering av forskningsprosjekter innen fagfeltet.  

5.6.1 Tilsetting av senterleder 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015 

Ansvar: Dekan  

 

Fakultetet skal være en aktiv pådriver i etableringen av et regionalt og nasjonalt 

virituelt senter for global helse 

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015  

Ansvarlig: Leder for Senter for global helse 

 

Tiltak 5.7 Samarbeid med Oslo universitetssykehus om internasjonalisering og global 

helse 

 

Fakultetet og OUS har innledet samarbeid om internasjonalisering og global helse, for og 

kunne få større tyngde i disse satsingene og bli mer synlige i samarbeidende institusjoner 

med mer effektiv bruk av ressurser. Følgende skal gjøres: 

5.7.1 etablering av en felles styringsgruppe for samarbeidet 

5.7.2 etablere en felles sekretariatsfunksjon for dette arbeidet  

5.7.3 kartlegge institusjonelt samarbeid som begge institusjoner har opprettet eller har 

planer om å opprette 

5.7.4 sørge for at det i den grad det er mulig legges felles planer etablering av nye 

institusjonelle 

5.7.5 opprette et felles «Oslo-kontor» ved noen institusjoner (for eksempel Peking 

University Health Science Center)   

Frist for gjennomføring: Løpende 

Ansvarlig: Dekan 

 

Merknad [MGL36]: Innspill Helsam: 
Første halvår 2016 

Merknad [MGL37]: Planlagt 
gjennomført 2015 
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5 ORGANISERING, LEDELSE, REKRUTTERING OG ARBEIDSMILJØ 

 

Tiltak 6.1 Implementering og oppfølging av UiO: Livsvitenskap 

Fakultetet skal støtte opp om UiOs vedtak om institusjonelle tverrfakultære 

satsingsområder, med fokus på livsvitenskap. Pågående aktiviteter og engasjement skal 

videreføres og styrkes. 

Følge opp universitetsstyrets vedtak om livsvitenskapssatsingen, i tett samarbeid 

med de andre fakultetene som deltar i denne satsingen 

Arbeide for at livsvitenskapssatsingen i størst mulig grad omfatter infrastruktur og 

kjernefasiliteter av generisk type; det vil si som kan understøtte alle livsvitenskaper 

ved universitetet  

Frist for gjennomføring: Andre halvår 2015  

Ansvar: Dekan 

 

Tiltak 6.2 Organisasjonsutvikling og lederrekruttering 

Fakultetet må for å tilpasse seg indre og ytre krav drive organisasjonsutvikling, herunder 

etablere nye organisasjonsstrukturer når dette er hensiktsmessig. Organisasjonsutvikling skal 

skje etter grundig planlegging, med involvering av berørte ansatte, og gjerne med støtte fra 

ekstern uavhengig ekspertise.  

Evaluere dagens styringsstruktur og rekrutteringsform for ledere 

Frist for gjennomføring: Andre halvdel 2015 

Ansvar: Dekan 

 

Tiltak 6.3 Lederopplæring 

6.3.1 Fakultetet skal motivere og dyktiggjøre sine ledere gjennom aktiv oppfølging fra 

overordnet leder, og gjennom deltakelse i organiserte opplærings-/utviklingstiltak 

innen HR og ledelse. Eksempler på slike tiltak er bl.a. UiOs forskningslederprogram, 

eksterne temabaserte kurs/program, skreddersydde program for ledergrupper og 

relevante ferdighetskurs i lederrelevante emner som rekruttering, 

medarbeidersamtaler, intervjuteknikk ved ansettelser og lignende. Ledere skal 

minimum gjennomføre modulen som omhandler UiOs HMS-system, utover det skal 

modulene av HMS-grunnopplæring de har behov for gjennomføres. Ledere av farlig 

arbeid skal ha nødvendig opplæring i dette.  

Frist for gjennomføring: Løpende 

Ansvar: Dekan 

 

 

 

Merknad [MGL38]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL39]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL40]: Planlagt 
gjennomført 2015 
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Tiltak 6.4 Rekruttering og oppfølging av medarbeidere  

Rekrutteringsarbeidet er under kontinuerlig utvikling. Det skal utarbeides policy for 

rekruttering til vitenskapelige stillinger, for å sikre at dette skjer i samsvar med fakultetets 

strategi. 

6.4.1 Arrangere rekrutteringsseminar, og på bakgrunn av dette skal det utarbeides forslag 

til rekrutteringsprinsipper 

Frist for gjennomføring: Løpende  

Ansvar: Dekan 

 

Tiltak 6.5 Likestilling 

Fakultetet har som mål å øke kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger. Foruten spesifikke 

tiltak som nevnes nedenfor er arbeid for likestilling definert som en del av lederansvaret, slik at 

likestillingsarbeidet skal være tett integrert med alle deler av virksomheten.  Særskilte 

satsingsområder og kvalifiserende tiltak er: 

Utarbeide ny likestillingsplan for perioden 2015-2017 

Frist for gjennomføring: Første halvår 2015  

 

Mediehåndteringskurs for kvinnelige vitenskapelig ansatte 

Frist for gjennomføring: Første halvdel 2015 

 

Forskningsveiledningskurs i samarbeid med Legeforeningen og Helse SørØst 

Frist for gjennomføring: Andre halvdel 2015 

 

Inkludere likestillingsperspektivet i fakultetets rekrutteringsseminar 

Frist for gjennomføring: Første halvår 2015 

 

Bedre kjønnsbalansen på masterprogrammet i ernæring 

Frist for gjennomføring: Første halvdel 2015 

 

Ansvarlig: Prodekan for bachelor- og masterstudiene 

 

Tiltak 6.6 Medvirkning og involvering 

6.6.1 Fakultetet vil sørge for at fakultetets nettsider gir oppdatert og lett tilgjengelig 

informasjon om vår organisasjon og beslutningsprosesser. Det avholdes månedlige 

møter med tjenestemannsorganisasjonene og fakultetsverneombudet hvor saker 

legges frem til informasjon og drøfting. Jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal 

fakultetets arbeidsmiljøutvalg (MED-LAMU) og det enkelte institutts 

arbeidsmiljøutvalg bli forelagt saker av vesentlig betydning for arbeidsmiljøet. 

Merknad [MGL41]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL42]: Gjennomført 2015 

Merknad [MGL43]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL44]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL45]: Planlagt 
gjennomført 2015 
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Frist for gjennomføring: Løpende  

Ansvar: Fakultetsdirektør 

 

Tiltak 6.7 HMS-arbeid ved fakultetet 

6.7.1 Målsetting for HMS-arbeidet ved universitetet er lagt til grunn for fakultetets 

strategiplan for HMS-arbeidet for perioden 2014 – 2020 med tilhørende årshjul. 

Gjennom et systematisk HMS-arbeid, både på fakultets- og instituttnivå, skal utvalgte 

strategier, sammen med resultatet av ”Ledelsens gjennomgang”, legge grunnlaget for 

utarbeidelse av HMS-handlingsplaner. Planene skal følges opp og revideres årlig i 

strategiperioden.  

Frist for gjennomføring: Årlig  
Ansvarlig: Fakultetsdirektør 

 
Tiltak 6.8 Etablere en Strategisk rådgivningsgruppe 

Fakultetet vil etablere en ekstern strategisk rådgivningsgruppe (Strategic advisory 
board), der medlemmene (fra de skandinaviske landene) til sammen har ekspertise 
innen de aktiviteter som fakultetet har, slik som ekspertise inn organisasjonsutvikling 
og ledelse, forskning og utdanning.   
Frist for gjennomføring: Første halvår 2015  
Ansvarlig: Dekan 

 
Tiltak 6.9 Bedre utnyttelse av arealer 

For å utnytte arealene bedre og sørge for arealallokering tilpasset aktivitet og behov i 

ulike forskningsgrupper, vil fakultetet sette i gang registrering av arealer og antall 

ansatte i de ulike arealer. I første omgang vil dette gjennomføres ved Institutt for 

medisinske basalfag og ved UiO-laboratoriearealer på Rikshospitalet. 

Frist for gjennomføring: Første halvår2015  
Ansvarlig: Fakultetsdirektør 

 
 
Tiltak 6.10 Delta i planleggingen av et mulig nytt Oslo universitetssykehus (OUS) 

6.10.1 OUS har foreslått å bygge et nytt sykehus i første omgang ved planen «Idéfase nytt 

OUS». Fakultetet vil, straks et slikt prosjekt skulle bli vedtatt, starte arbeidet med å 

utvikle UiO-arealer i et nytt OUS. 

Frist for gjennomføring: Løpende  
Ansvarlig: Dekan 

 
Tiltak 6.11 Vurdere sentralisering av innkjøpsfunksjonen på fakultetet 
Tiltak 6.13 Evaluere fakultetets budsjettfordelingsmodell  
 
Tiltak 6.14 Læringsmiljø - opprustning av lesesalene på Domus Medica, samt arbeide 

for bedre undervisningsrom og lesesaler for BA- og MA studentene våre  

Merknad [MGL46]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL47]: Planlagt 
gjennomført 2015 

Merknad [MGL48]: Innspill fra Klinmed 

Merknad [MGL49]: Innspill fra Klinmed 
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Tiltak 6.15 Arbeidsmiljø - oppfølging av ARK-undersøkelsen  
 
Tiltak 6.16 Arbeidsmiljø - utvikle en samarbeidskultur på tvers av nivåene ved fakultetet 

  



FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 
 
Til: Fakultetsstyret 
Fra: Forskningsdekan og Forskningsadministrasjonen 
Sakstype: Diskusjonssak 
Arkivsaksnr: 
Vedlegg:  
 1. UiOs strategi for Horisont 2020 (Saksnr. 2012/6468) 
2. Systematisk EU-arbeid - konkrete tiltak framover 
Møtedato: 23. juni 2015 
 
Sakstittel: Tiltak for å iverksette UiOs strategi for EUs Horisont 2020 

 
 
Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementets EU-strategi for Horisont 2020 (H2020) har ambisjoner om å hente 
inn to prosent av de konkurranseutsatte midlene i H2020 til Norge, noe som krever en 
økning i deltakelsesnivået på i overkant av 6o % sammenlignet med 7. rammeprogram (FP7).  
 
Universitetsstyret vedtok UiOs strategi for H2020 i september 2014, som er tilsvarende 
ambisiøs i tall og samlet UiOs ambisjoner innen tre hovedområder – målrettet ledelsestrykk 
og motivasjonsarbeid, profesjonell forskningsstøtte på alle nivå og økt EU-deltagelse med 
flere og bedre søknader. Strategien presiserte at ytterligere konkretisering og 
operasjonalisering skal skje med utgangspunkt i de enkelte fakulteters utfordringer og 
muligheter, se vedlegg 1. 
 
Dekanatet er ambisiøst i sin satsing for å øke ekstern finansiering betydelig, og har satset på 
å øke og bedre støtten til forskere som har mulighet til å innhente mer ekstern finansiering. 
Derfor ble Enhet for eksternfinansiering (EEF) etablert i 2013. EEFet er nå bemannet med en 
stab bestående av 4 faste forskerstøtterådgivere, 1 økonom og 1 prosjektleder, samt en 
innleid konsulent (se vedlegg 2 for en orientering om EEFets arbeid).  

Et resultat av Medfaks langsiktige strategiske satsing når det gjelder økt forskningskvalitet, 
internasjonalsiering og økt innhenting ekstern forskningsfinansieringen, er søknaden til EU 
om COFUND-midler, det transnasjonale postdoktorprogrammet, Scientia Fellows (SF) på 72 
postdoktorer (180 årsverk). Medfaks søknad ble rangert som nr. 3 av 48, og resulterte i en 
bevilgning fra EU på €6,7 mill (nå 53,6 mill NOK) som utgjør 40% av prosjektet totalkostnad 
(Tabell 1). Med tilhørende tilskudd fra myndighetene i form av "resultatbaserte 
omfordelingsmidler" (RBO) på 57,7 mill kroner gir dette samlet 111,2 mill kroner til å drive 
programmet (Tabell 1). 
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Fratrukket kostnaden med å drive og administrere SF-programmet på 16,2 mill kr, sitter 
Medfak igjen med en rest på 40 millioner kroner som fakultetsledelsen foreslår benyttet 
over fire år til å løfte forskningskvaliteten, ivareta og forbedre forskerutdanningen og 
rekrutteringen av yngre forskere (fra phd til forsker) og bedre omfang og kvalitet på 
søknader til ekstern forskningsfinansiering. 

Forslag til budsjett 
Disse ressursene foreslås benyttet til følgende strategiske tiltak (Tabell 2): 

1. Kvalitetsutvikling ekstern forskningsfinansiering 
 
Det er behov for et systematisk arbeid over tid til å etablere et robust forskerstøtteapparat.  
Følgende strategiske grep ønskes gjennomført:  
 

a) Vi har hatt stor suksess med å arrangere tydelige prosesser med skisseprosjekter i 
god tid før søknadsfrist og gjennomgang og tilbakemeldinger fra ekspertpaneler i 
nasjonale utlysninger (Jebsen, SFF, Digitalt Liv). Det vil vi fortsette med, samt utvide 
dette til også gjelde EU- og ERC-søknader. I tillegg vil vi etablere flere mer faglig 
spissede ekspertpaneler med internasjonale eksperter i ulike fagområder samt 
personer med erfaring fra evaluering av søknader i EU systemet. Dette mener vi vil 
styrke kvaliteten og gjennomslagskraften ikke bare av nasjonale søknader, men også i 
EU. 

b) Vi har for 2015 innleid en ekstern konsulent fra Sverige som har lang erfaring med EU 
og EU-søknader. Han har arbeidet tett med utvalgte forskere, i første omgang på 
Institutt for medisinske basalfag. Erfaringene har vært meget positive, så dette 
ønsker vi å utvide til våre to andre institutter i tiden som kommer. 

c) Vi vil arrangere EU-søkekurs med innlagt Brusseltur for relevante søkere til EU og 
yngre forskere, samt gi reisestøtte for partnermøter. 

d) Det er viktig å forstå rammen og det politiske EU-finansiering representerer. Derfor 
vil vi øke Medfaks tilstedeværelse i Brussel, f.eks. ved å utnytte Forskningsrådets 
hospitantordning og kontorer.  

e) Våre forskere erfarer at det å drifte et EU-prosjekt er en krevende oppgave. Mange 
av våre sterkeste forskere som henter inn mye ekstern forskningsfinansiering kunne 
ha hentet betydelig mer midler om de hadde hatt mer hjelp når det gjelder 
driftsfasen av prosjekter. Vi vil derfor styrke postgrant støtten til EU-prosjekter. Dette 
kan enten gjøres ved at innvilgete EU-prosjekter med Medfak som koordinator får en 
ekstra bevilgning til å håndtere prosjektdriften eller ved at fakultetet ansetter 
profesjonelle prosjektkoordinatorer og leier dem ut til prosjekter.  
 
 
 
 



2. Forsker- og talentutvikling  
 
Fakultetet satser ambisiøst på kvalitetsutviklingen av forskningen, kvalitetssikring av 
forskerutdanningen, samt å profesjonalisere og støtte karriereutviklingen av unge forskere.  
Vi er i gang med å etablere lederkurs for postdoktorer. Vi skal i gang med å utvikle et 
mentorprogram og et karriereutviklingsprogram, som skal inneholde trening for 
tverrfaglighet. Fakultetet har nå behov for å avsette midler til arbeidet med å utvikle og 
kvalitetssikre lederkursene, mentorprogrammet samt karriereutviklingsprogrammet for 
yngre talenter (a og b).  

 
3. Diverse 

 
a) Dyrestallen ved Institutt for medisinske basalfag er UiO sitt flaggskip når det gjelder 
eksperimentell in vivo forskning og vil spille en nøkkelrolle som en dyrestall for hele UiO og 
Livsvitenskapsbygget i tiden som kommer. Derfor er det viktig at denne dyrestallen ivaretas 
og utvikles, slik at den blir attraktiv for brukerne ved UiO. Det var fra Medfak sin side søkt 
UiO sentralt om en støtte på 5 mill for 2016 og 2018 til ivaretakelse av dyrestallen, men det 
ser ikke ut til at dette bli innvilget. 
 
b) Toppforsk egenandel: Forskningsrådet lyste ut midler innen denne satsingen av FRIPRO i 
et spleiselag med universitetene fra 2016. Medfak håper på å få to slike 
toppforskningstildelinger og ønsker å avsette 2 mill til denne aktviteten sentralt.  Toppforsk 
vil gå i fem år, så det er budsjettert med t.o.m. 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



Tabell 1. 
Prognose 2015/2018  

          

  Regnskap Prognose 
 

Inntekter :    2014  2015 2016 2017 2018  2019 -22 Sum 

EU valutakurs €8,00  -17 867   -17 867 -12 507   -5 360 -53 600 

RBO sats pr krone 1,076  -19 225   -19 225 -13 457   -5 767 -57 674 

Sum inntekter   -37 091   -37 091 -25 964   -11 127 -111 274 

  
       

  

Viderefordelt til Host - lønn /drift     17 500 17 500 15 750   1 750 52 500 

  
       

  

Management EU 7 %   1 251 1 251 1 251   375 4 127 

Management HOST 7 %   1 876 1 876 1 876   563 6 191 

Overhead EU til instituttene 10 %   1 787 1 787 1 787   536 5 896 

Sum kostnader prosjekt     4 913 4 913 4 913   1 474 16 214 

  
       

  

Sum prosjekt   -37 091 22 413 -14 678 -5 301 0 -7 903 -42 560 

Kostnader pr 2015 - ekstra 
       

  

Driftskostnader kontrakter     1 481         1 481 

Diverse           1 079   1 079 

Tilgjengelig RBO   -37 091 23 894 -14 678 -5 301 1 079 -7 903 -40 000 

          Inngående balanse       -37 091 -13 197 -27 875 -33 175 -32 096 
 Drift     -37 091 23 894 -14 678 -5 301 1 079 -7 903 
 Utgående balanse     -37 091 -13 197 -27 875 -33 175 -32 096 -40 0001 
  

                                                           
1 Forutsatt at alle SF-stillingene blir besatt 



Tabell 2 
Forslag til strategisk investering av RBO-midlene 
Prognose  2016 2017 2018 2019-22 
Inngående balanse -40000 -27500 -18000 -6500 
FORBRUK     
1) Kvalitetsutvikling eksternfinansiering 4600 4600 4600  
a) Ekspertpanel store søknader 1000 1000 1000  
b) Konsulent 700 700 700  
c) EU-kurs i Oslo og Brussel 900 900 900  
d) Mer tilstedeværelse i Brussel 500 500 500  
e) Driftstøtte til koordinatorprosjekter2 1500 1500 1500  
     
2) Forsker- og talentutvikling 2900 2900 2900  
a) Leder - kvalitetssikring 1000 1000 1000  
b) Lederkurs post.doc, mentor- og 

karriereutviklingsprogram (inkl. 
tverrfaglighet) 

1900 1900 1900  

     
3) Diverse 5800 2700 2500  
a) Dyrestall 3800 700 500  
b) Toppforsk egenandel 2000 2000 2000 40003 
     
Sum forbruk 12500 9500 12000  
Utgående balanse midler -27500 -18000 -6500 -2500 
 

 
 

 

                                                           
2 Må koordineres og avtales med instituttene 

3 Toppforsk varer i fem år, så her budsjetteres også for 2019 og 2020 



Vedlegg: 

 

Systematisk EU-arbeid - konkrete tiltak framover 

 

Det medisinske fakultets utfordring når det gjelder EU-finansiering er følgende: Det sendes 

for få søknader og søknadene som sendes er ikke gode nok.1 Det er over de seneste år lagt 

ned mye arbeid og ressurser i det som er et robust støtteapparat for eksternfinansiering, og 

det står klart til forskernes disposisjon. Forskerne prioriterer imidlertid fremdeles å søke 

andre steder enn EU, på tross av at ledelsestrykket mot EU er stadig tydeligere. Vi vil derfor 

være enda mer systematiske og spesifikke i forskningsstøtten vi gir framover.  

 

Forskjellige typer utlysninger krever forskjellige tiltak. På grunnlag av hvordan Horisont 2020 

er organisert har vi nærmere analysert hvilke utfordringer Medfak har opp mot hvilke 

utlysninger, og har følgende tiltak: 

 

European Research Council (ERC) og Marie Sklodowska Curie programmet 

(MSCA) 

ERC og MSCA er begge forskerstyrte programmer som ikke har tematiske prioriteringer, den 

ene rettet mot eksellente forskere og forskning, den andre mot forskerutdanning. De passer 

derfor begge veldig godt for universitetsmiljøer. 

 

ERC – to utfordringer 

Når det gjelder ERC har Medfak to utfordinger:  

 Alt for få av våre etablerte forskere søker ERC Advanced Grants 

 Våre forskere er sent i karrieren klare for ERC 

o For Starting Grants har våre unge forskere publisert for lite selvstendig uten 

veiledere, og de har for liten mobilitet  

o Dette problemet kan også til en viss grad overføres til CoG.  

Tiltak 

 AdG: Direkte henvendelse til etablerte enkeltforskere, etter grundige 

publiseringsprofilanalyser  

 Gjennomføre søkerprosesser og etablere EU-panel med erfarne forskere som kan gi 

råd (à la SFF og Jebsen prosess) 

 Ledelsestrykk (oppfording/motivering) (fakultet og instituttnivå) sammen med en klar 

beskrivelse over nødvendigheten til ekstern finansiering som medbringer overhead 

 

 StG og CoG:  

                                                           
1
 Per 26. mai hadde vi 53 søknader i H2020, og 3 som har gått inn (2 ERC, 1 FET, 1 Health). I tillegg har to 

søknader i det 3. helseprogrammet fått finansiering.  
 



o Direkte henvendelse til unge forskere, etter grundige 

publiseringsprofilanalyser 

o Career development Workshop (YR)  

o Career development for spesielt utvalgte forskertalenter  

o Søknadsskrivekurs for unge forskere og ph.d.(EEF) 

 

MSCA – en mulighet som utnyttes for lite 

 Våre forskere søker i liten grad MSCA for å reise ut 

 Liten interesse for/kjennskap til å hente inn gode postdoc-kandidater på «Individual 

Fellowships» 

 Liten interesse for Innovative Training Networks (ITN) 

 Forskere fokuserer på begrensningene og ikke på løsningene 

 

Tiltak 

 Informasjon og målrettet aktivitet om MSCA-muligheter  

 Koble ikke vellykkede Scientia Fellows kandidater til MCSA 

 

 

De tematiske utlysningene 

 Medfaks forskere sender få søknader til de tematiske områdene 

 Mange relevante utlysninger  

 Flere miljøer kunne vært aktuelle partnere i søknader, men er ikke aktive  

 Koordinatorsøknader er administrativt krevende 

 

Tiltak 

For koordinatorer: 

 Kartlegge muligheter/utlysninger og matche dem til enkeltforskere/miljøer  

o Jebsen og SFF søkere – bruke oversiktene til å finne potensielle søkere 

 Etablere EU-kurs i Oslo og Brussel  

 Starte søknadsforberedelser tidlig - gjerne fra den tiden arbeidsprogrammet er et 

utkast  

o ha god tid til å bygge ideen  

o matche de riktige partnere (inkludert industri og selskaper) 

o vurdere prosjektets innovasjonsmuligheter  

o tenke nøye på impact 

 Bruke Oslo Medtech sitt EU-nettverk aktivt for å matche våre forskere med viktige 

partnere fra industri/små bedrifter og slik ivareta innovasjonskravet (pilot program) 

 Tettere samarbeid med Inven2  

 Sørge for at de får PES-midler (Prosjektetableringsstøtte) 

For partnere: 



 Workshop på relevante utlysninger og skrivekurs rettet mot forskjellige miljøer 

 Oppmuntre miljøene til å delta i de tematiske utlysningene som partnere 

 Styrke internasjonale nettverk via COST-action programmet  

 Bidra med informasjon om brokerage-arrangementer  

 Gi reisestøtte  

 

 

Individualisering av søknadsstøtten 

Det legges også opp til en mer systematisk måte å jobbe på overfor de forskjellige kategorier 

forskere. 

 

«Fase 1»-forskere mer systematisk opplæring 

 Mentorordning 

 Lederutdanning 

 Presentasjonsteknikker 

 Karriereveier 

 Søknadstrening 

 

«Fase 2»-forskere rette seg mot EU - og forberedes og bevisstgjøres 

 delta som evaluatorer  

 delta i COST Actions 

 delta i Marie Curie programmet  

 som partnere i EU-prosjekter 

 

«Fase 3»-forskere søke EU, ikke bare nasjonale kilder 

 systematisk omgjøre søknader og ideer fra nasjonale runder (Jebsen, Digitalt Liv, SFF, 

Toppforsk) til EU søknader 

 bruke interne paneler i forberedelse til ERC  

o vellykket grep for nasjonale utlysninger 

o erfaringsoverføring 

 tydeliggjøre ERC eligibility criteria 
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Bakgrunn 

UiO:Strategi 2020 og UiOs årsplaner uttrykker ldare ambisjoner om at UiO skal styrke sin 
posisjon som konkurransedyktig og attraktiv aktør i det europeiske forskningsområdet, med særlig 
vekt på EUs Horisont 2020 (H2020). UiOs forskere og forskergrupper skal vinne frem i 
konkurransen som tildeles på grunnlag av høy faglig kvalitet, her definert som European Research 
Council (ERC). Mer generelt heter det at UiO skal ha en betydelig økning av finansiering fra EU
systemet. UiO skal tilby støtteapparat, kompetanseutvilding og økonomiske insentiver som gjør det 
attraktivt for aktuelle forskere å søke EU-midler, og at de kan lykkes. Fakultetene skal spesielt 
legge til rette for at prosjektledere kan påta seg koordinatorprosjekter i H2020 uten unødig 
administrativt merarbeid. 

Hovedproblemstillinger 
Endringene fra EUs 7. rammeprogram til Horisont 2020 stiller nye krav til forsknings-aktørene. 
Denne strategien skal danne grunnlag for at UiO lykkes med en slik omstilling, og at forskere og 
fagmiljøer øker sin aktivitet innen Det Europeiske Forskningsområdet (ERA). UiO er en 
mangfoldig institusjon, og det kreves strategiske grep og oppmerksomhet på alle nivå i 
organisasjonen - både på kort og lang sikt. 

Foreliggende utkast til strategi for UiO og H2020 skal ild<e erstatte eller konkurrere med UiOs 
Strategi 2020, men heller bidra til operasjonalisering og tydeliggjøring av særlige strategiske grep 
for å løfte UiOs engasjement innen H2020. Utfordringene for UiO ligger flere steder; i de tematiske 
utlysningene, i tverrfaglighet og når det gjelder innovasjon, og i å opprettholde den gode uttelling i 
ERC. Generelt forventer både KD og UiO en sterk økning i inntjening av EU-midler i det nye 
rammeprogrammet. 

Utkast til strategi har blitt lagt frem for diskusjon for UiOs ledelse i flere runder, først for 
Dekanmøtet 30.04.14, deretter for UiOs styre 06.05.2014. Strategien er nå noe omarbeidet i hht 
innspill og styrets ønske om å få den endelige strategien for vedtak i UiOs styre i møte 24-26 juni 
2014. 



UiO : 2 

Vedlagte utkast til strategi for UiO og H2020 har samlet UiOs ambisjoner innen tre hovedområder, 
og under hvert område defineres en rekke strategiske grep: 

• målrettet ledelsestrykk og motivasjonsarbeid 

• profesjonell forskningsstøtte på alle nivå 

• økt EU -deltagelse med flere og bedre søknader 

Foreliggende strategi presenterer overordnete strategiske grep knyttet til UiOs ledelse og gode 
rammebetingelser for at UiO skal lykkes på den internasjonale forskningsarena. Samtidig 
erkjennes det at de viktigste drivkreftene for en styrket innsats for H2020 ligger i rekruttering og 
motivasjon av de beste forskerne og fagmiljøene- og ikke minst engasjerte fakulteter. 

Kunnskapsdepartementets nye EU-strategi presenterer ambisjoner om å hente inn to prosent av de 
konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 til Norge, noe som krever en økning i 
deltakelsesnivået på i overkant av 6o % sammenlignet med 7. rammeprogram. Dette er tøffe mål, 
men UiO ser det som helt naturlig at også vi bør ha tilsvarende høye ambisjoner. 

Samtidig er H2020 et stort og mangfoldig program, og UiO vil måtte fokusere innsatsen inn på de 
områder hvor vi har særlige kvalifikasjoner og muligheter til å lyld<:es. Ettersom det er stor 
variasjon mellom fakultetene med hensyn til ambisjoner, engasjement, kompetanse og kapasitet, 
vil ambisjoner og tiltak måtte konkretiseres og operasjonaliseres i tråd med de enkelte fakulteters 
utfordringer og muligheter. Slik konkretisering og operasjonalisering bør gjenspeiles i fakultetenes 
egne strategiske planer og drøftes med universitetsledelsen i kommende plandialoger. 

Forslag til vedtak: 

UiOs strategi for Horisont 2020 vedtas. 

Ytterligere konkretisering og operasjonalisering av strategiens overordnete mål og ambisjoner må 
skje med utgangspunkt i de enkelte fakulteters utfordringer og muligheter. Slik konkretisering og 
operasjonalisering bør gjenspeiles i fakultetenes egne strategiske planer og drøftes med 
universitetsledelsen i kommende plan dialoger. 

tt~·;(-~K.. 
G~~n-Elin Aa~ B./r~ebo~ 
universitetsdirektør 

Vedlegg: 
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UiOs strategi for Horisont 2020 

UiO har gjennom EUs 7. rammeprogram 2007-2013 hatt en sterk vekst i sin EU-portefølje. 
Ambisjoner om økt økonomisk inntjening har blitt innfridd, med samlet 123 millioner kroner i 
EU-inntekter i 2013.  UiO har også gjort det godt med sine 24 ERC-tildelinger, som plasserer 
oss fremst i Norge og på linje med de sterkeste nordiske universiteter.  Utfordringen for UiO 
er tydelig de tematiske utlysningene i rammeprogrammet. Her gjorde UiO det relativt sett 
svakere enn institusjoner det er naturlig å sammenligne oss med.   
 
UiO:Strategi 2020 og UiOs årsplaner uttrykker klare ambisjoner om at UiO skal styrke sin 
posisjon som konkurransedyktig og attraktiv aktør i Det Europeiske Forskningsområdet 
(ERA), med særlig vekt på EUs Horisont 2020.  Samtidig vil endringene fra EUs 7. 
rammeprogram til Horisont 2020 stille nye krav til forskningsaktørene. Denne strategien skal 
danne grunnlag for at UiO lykkes med en slik omstilling, og at forskere og fagmiljøer øker sin 
aktivitet på den internasjonale forskningsarena. UiO er en mangfoldig institusjon, og det 
kreves strategiske grep og oppmerksomhet på alle nivå i organisasjonen – både på kort og 
lang sikt.  
 
UiOs strategi for Horisont 2020 skal ikke erstatte eller konkurrere med UiOs Strategi 2020, 
men heller bidra til operasjonalisering og tydeliggjøring av særlige strategiske grep for å løfte 
UiOs engasjement innen H2020. Utfordringene i Horisont 2020 ligger flere steder, i de 
tematiske utlysningene, i tverrfaglighet og når det gjelder innovasjon, og i å opprettholde den 
gode uttelling i ERC. UiOs strategi for Horisont 2020 skal støtte opp om UiOs strategi og 
kjerneoppgaver, i et tett samspill med tilgrensende strategier og handlingsplaner som 
omhandler forskningsinfrastruktur, innovasjon og internasjonalisering. 
 
Strategien har samlet UiOs ambisjoner innen tre hovedområder – målrettet ledelsestrykk og 
motivasjonsarbeid, profesjonell forskningsstøtte på alle nivå og økt EU-deltagelse med flere 
og bedre søknader.   
 
 

1. Målrettet ledelse og gode rammebetingelser 
 

Det kreves et målrettet ledelsestrykk ved UiO for å legge grunnlag for et aktivt motivasjons- 
og rekrutteringsarbeid for å fremme engasjement på alle nivå for å styrke aktiviteten mot 
Horisont 2020. Særlige forventninger stilles til fakulteter og instituttledelse, sentra og 
tverrfaglige satsinger, med tanke på å identifisere og prioritere relevante ”EU”-
forskere/miljøer for særlig oppfølging og kompetansebygging. Ledelsen på alle nivå bør 
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aktivt arbeide for å forankre og formidle H2020 som en tydelig, ønsket og naturlig 
finansieringskilde for UiOs forskere, på samme måte som Norges forskningsråd.  
 
UiO bør tydeliggjøre sine ambisjoner som strategisk aktør for å påvirke EUs 
forskningsagenda og dermed skape de beste muligheter for UiOs forskere til å vinne frem på 
den nasjonale og internasjonale forskningsarena. Fokus må rettes mot motivasjon og 
rekruttering av de beste forskerne, internt så vel som eksternt, samt langsiktig tilrettelegging 
for at våre forskere og forskergrupper skal kunne være konkurransedyktige på den 
internasjonale forskningsarena. 
 
 
 
Overordnete mål: 

• Målrettet ledelsestrykk i alle fora ved UiO – motivasjons- og rekrutteringsarbeid på 
tvers 

• Påvirke den nasjonale og internasjonale forskningsagenda gjennom aktiv 
deltakelse som strategisk aktør / lobbyvirksomhet på nasjonalt og europeisk nivå (KD, 
NFR, nasjonale referansegrupper, Expert Advisory Groups, med mer) 

• Kontinuerlig fokus på EU i fakultetenes strategiplaner og EU som fast tema i 
dialogmøter mellom fakulteter og UiO-ledelse 

• Analyser, indikatorer og evaluering – bedre systemer for monitorering av 
deltakelse, utnytte kunnskap fra EU-prosjekter mer systematisk i institusjonen 

• Langsiktig satsing for målrettet karrierebygging og -utvikling for yngre forskere 
for internasjonal konkurransearena - forskerutdanning, forskerlederprogram for yngre 
forskere, mentorordning, ”innstegsstillinger” 

• Motivasjon og rekruttering – tidlig identifikasjon av aktuelle søkere for målrettet 
oppfølging og tilrettelegging for den enkelte forsker/fagmiljø 

• Identifisere og utvikle gode og transparente incentivordninger for å motivere, 
rekruttere og belønne de beste forskere og fagmiljøer til å engasjere seg i EUs H2020 

• Klare og enhetlige strategier for incentivstruktur og -fordeling bør utarbeides - 
større forutsigbarhet for alle involverte parter 
 

 
2.  Profesjonell forskerstøtte på alle nivåer 

 
En grunnleggende forutsetning for å løfte UiOs EU-engasjement er gode rammebetingelser og 
profesjonelt støtteapparat, tilpasset fakultetenes ulike ambisjoner, portefølje og ressurser.  
Ambisjonene må være å gi best mulig informasjon og veiledning om muligheter i H2020, 
administrativ, faglig og økonomisk støtte i søknadsforberedelse samt profesjonell driftsstøtte 
for prosjektet – med utgangspunkt i forskerens og fagmiljøets behov. 
 
Det forskningsadministrative støtteapparatet ved UiO er betydelig styrket de siste årene, og 
kompetansen rundt EU-finansiering er i ferd med å bygges ut. Store systemforbedringer ved 
drift av eksternfinansierte prosjekter er gjort gjennom IHR-prosjektet for EFV. 
Videreføringen av EFV-prosjektet vil ha fokus på forskerstøtte. 
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Overordnete mål: 
• Videreutvikle forskerstøtte i sømløst og fleksibelt samarbeid mellom sentralt og 

lokalt nivå 
- tydelig rolle- og ansvarsfordeling i nettverk 
- gjennom hele prosjektets livsløp – pre- og post- grant  
- basert på forskerens/forskergruppens behov 

• Aktiv og systematisk kompetansebygging på alle nivå  
- Utvikle EU-kompetanse – basert på UiOs tilpasninger og behov 
- Kunnskap fra EU-prosjekter må utnyttes mer systematisk i institusjonen – 

utvikle kvalitetskultur for deling. 
- Ekstern konsulentstøtte  

• Sentrale strategiske midler videreføres  
- Prosjektetableringsstøtte (PES) bør videreføres, men må samkjøres med 

fakultetenes egne incentivmidler  
- UiO bør vurdere posisjoneringsmidler for langsiktig oppbygging av 

kompetanse og nettverk 
 

 
3.  Styrke UiOs EU-deltagelse i H2020 – flere og bedre søknader 

 
UiOs utfordringer i H2020 ligger flere steder – i de tematiske utlysningene, i den tydeligere 
tverrfagligheten i programmet, og i den eksplisitte innovasjonsambisjonen. Det nye 
rammeprogrammet er ekstremt bredt og komplekst, og må forstås som flere ulike programmer 
som krever tilpassede kunnskapsbaserte ambisjoner og ulike typer tiltak. 
 
 
Pillar I: Excellent Science 
Excellent Science er den første av H2020s tre grunnpilarer – og omfatter banebrytende 
grunnforskning, mobilitetsordninger og forskningsinfrastruktur. Dette er forskerinitiert 
grunnforskning uavhengig av tematisk innretning, og det investeres i de beste forskerne og de 
beste ideene. 
 
UiO har som mål å styrke sitt engasjement og tydelige suksess innen de forskerinitierte delene 
av H2020, som European Research Council og Marie S. Curie.  Motivasjon og ambisjon er 
tydelig for disse programmene, både for institusjon og enkeltforskere, og det har vært enkelt å 
motivere UiO-forskere til å søke.  Det er positivt for UiO at disse programmene langt på vei 
videreføres i sin helhet i H2020.  Langsiktige tiltak knyttet til målrettet karrierebygging og – 
utvikling for yngre forskere bør stå i fokus for dette arbeidet, for å forberede disse best mulig 
for internasjonal konkurranse.   
 
Overordnete mål: 

• Målrettede tiltak for utvikling av kandidater for ERC Starting og 
Consolidator Grants – altså yngre forskere – informasjon, støtte i 
søknadsforberedelse, kompetansebygging, profesjonell drift av prosjekt 

1. Rekruttere forskere til UiO – spesielt knyttet opp mot og lagt til rette for 
søknader mot ERC og Marie S. Curie  
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2. Marie S. Curie – utnytte mobilitetsprogrammet som arena for mobilisering, 
rekruttering og karrierebygging for yngre forskere internt/eksternt, 
nettverksbygging for posisjonering 

3. Styrke UiOs attraktivitet for de beste forskerne – fremtidsrettet infrastruktur og 
gode rammebetingelser 

4. ERC Advanced Grant – bør forventes å legge til rette for ytterligere ERC-
søknader i forskergruppen 

5. Videreføre UiOs toppforskningsstøtte til ERC-prosjekter – differensiert modell 
i tråd med annen toppforskningstøtte 

 
 
Pillar II og III – Industrial Leadership og Societal Challenges 
H2020 er i langt større grad enn FP7 «utfordringsbasert» og reflekterer de politiske føringer i 
EUs Europe2020 strategi.  Deltakelse fra og nytte for næringslivet er tillagt større vekt enn 
tidligere, spesielt å stimulere til økt SMB-deltakelse.  
 
Pillar III «Societal Challenges» tar utgangspunkt i Europas samfunnsutfordringer og inviterer 
aktørene til å komme med løsninger.  Forskerne skal arbeide tverrfaglig og innovativt. 
Kunnskapsutvikling og innovasjons- og omstillingsbehov står sentralt, blant annet knyttet til 
utfordringer innen mat, klima, bærekraftig energi, transport og helse.     
 
UiO har klare ambisjoner om å øke sin deltagelse i disse tematiske utlysningene, da det er her 
vi har størst uutnyttet potensial.  Et målrettet arbeid må derfor settes inn for å motivere og 
rekruttere til et langt sterkere engasjement innen disse mer industri- og policydrevne deler av 
H2020, med særlig vekt på flere koordinatorprosjekter. Utfordringen blir å sende flere gode 
søknader til de tematiske utlysningene, mens vi tar høyde for H2020s økede prioritering av 
innovasjon og tverrfaglighet. Samtidig vil det kunne være en utfordrende balansegang i 
forhold til nasjonal forskningsfinansiering innen visse prioriterte fagfelt, spesielt med tanke på 
kapasitet hos nøkkelforskere og sentrale fagmiljøer.   
 
Overordnete mål: 

• Utvikling av dedikerte fagmiljøer for tematiske utlysninger – fremme tverrfaglige 
satsinger og innovasjon   

• Støtte utvikling av og deltagelse i faglige nettverk - langsiktig posisjonering 
• Støtte fagmiljøer i prosesser for påvirkning av nasjonale og internasjonale 

forskningsprioriteringer – lobbyvirksomhet 
• Koordinatoransvar/ partner samt nettverk som formelt meritterende – 

karrierebygging, også for tilsetting 
• Utvikle incentivordninger for EU-finansierte koordinatorprosjekter – innføre 

toppforskningsstøtte som for ERC-prosjekter 
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Vedlegg 1  
UiO i FP7 – Status mars 2014 
 
Nordisk sammenligning av UiOs deltakelse innenfor ERC og øvrige deler av 
rammeprogrammet1 
 

 

 

UiO er på nivå med de andre nordiske universitetene i Norden når det gjelder deltakelsen i ERC, men 
har en betydelig lavere deltakelse i de øvrige delene av rammeprogrammet. Sammenlignet med for 
eksempel Lunds Universitetet som har det samme antall ERC-prosjekter som UiO har vi under 
halvparten så mange prosjekter i de andre delene av rammeprogrammet. 
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EU-inntekter ved de norske universitetene 2007-20131 
 

 

Universitetssektoren sett under ett har hatt en økning av EU-inntektene gjennom 7. rammeprogram. 
UiO er fremdeles det universitetet med de største inntektene, men UiO sin andel av de totale 
inntektene til universitetssektoren har gått noe ned, og var 2013 36% mot rundt 40% de siste årene. 
 
UiOs deltakelse i FP7 - Fakultetsvis fordeling1 
 

 

Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet har flest prosjekter (85), mens det Medisinske Fakultet 
følger etter med 34 prosjekter. Hum-Sam feltet sett under ett ligger omtrent på samme nivå med 
nærmere samme antall prosjekter. 

                                                 
1 Tallene er hentet fra «Participant Portal» og inkluderer også prosjekter som er under forhandling. 
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UiOs deltakelse i FP7 - Fordeling på temaområde 
 

 

Det er innenfor de frie utlysningene, Marie S. Curie og ERC, hvor UiOs deltakelse er høyest. Innenfor 
de tematiske områdene er deltakelsen høyest innenfor Helse og IKT. UiOs deltakelse samsvarer 
ganske nært med den faglige innretningen til rammeprogrammet hvor størstedelen av midlene er 
allokert til de teknisk naturvitenskapelige fagene. Hum-Sam feltets deltakelsesandel er imidlertid 
høyere sett i forhold til antall aktuelle utlysninger. 
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Vedlegg 2  

Presentasjon av fakulteter og enheter ved UiO 

 

Teologisk fakultet 

Deltagelse i FP7: 

Cooperation  

Ideas 1 ERC Starting grant 

People  

Capacities  

 

Ambisjoner:  Fakultetet har ambisjon om å øke sitt forskningsvolum og deltakelse i eksternt 
finansierte prosjekter. Fakultetet jobber mot å få et EU-prosjekt  i 2014, enten som partner eller 
koordinator.  
Forskningsadministrativt støtteapparat: 1 forskningsrådgiver og 1 økonomikonsulent på 
fakultetsnivå. Disse utgjør fakultetets administrative EU-team, under fakultetsdirektøren. Ingen egen 
stilling dedikert til EU. 
Fakultetet har nylig blitt vert for sitt første EU-prosjekt. Fakultetet arbeider for å sikre prosjektets 
faglige integrering i den øvrige virksomhet, samt forskningsadministrativ oppfølging ut fra de krav 
som stilles i forhold til kompetanse og kapasitet.  
Kompetansebygging: Tilførselen av fakultetets første ERC-prosjekt krever utvikling av ny 
kompetanse om fakultetet skal kunne oppfylle de krav som stilles til rapportering, budsjettering og 
regnskapsførsel i forhold til EU. Det letes aktivt etter relevante kurs for å bygge opp den nødvendige 
administrative kompetansen. Samtidig er det helt vesentlig for fakultetet å kunne gjøre bruk av EU-
kontorets kompetanse ved behov, og også oppbygging av kunnskap gjennom deltakelse i de 
forskningsadministrative nettverk og økonominettverk som finnes ved UiO.  
Faglig sett arbeides det for å muliggjøre en sterkere EU-deltakelse særlig gjennom prosjektutvikling i 
fakultetets forskergrupper. Også gjennom det tverrfakultære forskningsområdet PluRel jobber 
fakultetet med utvikling av sterke, faglige prosjekter med potensial for fremtidige EU-søknader.  
Det er et sterkt ledelsesfokus på tematikken, og det jobbes kontinuerlig med kunnskapsbygging, og 
ikke minst bevisstgjøring hos de faglige ansatte – som tradisjonelt har hatt mye av sitt fokus rettet mot 
NFR. Det er også viktig å ligge i forkant av planlagte utlysninger. 
Bruk av incentiver: De ekstra midler fakultetet nå tilføres gjennom RBO og ERC toppstøtte brukes  
generelt til styrking av forskningsfinansieringen ved fakultetet, for på den måten å styrke grunnlaget 
for prosjektutvikling og internasjonalisering. 
Muligheten for å søke om PES-midler i forbindelse med utvikling av prosjektsøknader er helt sentral 
for fakultetet. Interne midler gis i form av prosjektutviklingsmidler som forskergruppene kan søke om. 
Det arbeides for å utvikle gode rutiner i søknadsprosesser i forhold til tidlig innmelding av planlagte 
søknader, klare rammer i forhold til mulighetene for administrativ assistanse og faglige 
tilbakemeldinger fra kolleger/forskningsledelse. 
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Juridisk fakultet 

Deltagelse i FP7:  

Cooperation 6 prosjekter som partner 

Ideas 1 ERC Starting grant, 1 ERC Advanced grant 

People  

Capacities  

 

Ambisjoner:  Ambisjon for EU-tildelings volum er beregnet ut fra de 2 nye EU-prosjekter som er 
startet i 2011, i tillegg til at det er budsjettert med ett nytt stort prosjekt i løpet av perioden frem til 
2014. 
 
Forskningsadministrativt støtteapparat: Fakultetet har 2 forskningsrådgivere og 1 økonomirådgiver 
som jobber på fakultetsnivå, samt  8  forskningskonsulenter på instituttnivå.  
 
Fra september 2011 ble fakultetsadministrasjonen styrket med en forskningsrådgiver. Det er nå totalt 
to forskningsrådgivere på fakultetet, som deler på ordinære driftsoppgaver som i utgangspunktet lå til 
forskningsrådgiverstillingen. I tillegg skal forskningsrådgiverne har kompetanse på EU (blant annet 
bistå i søknadsprosessen, drift av prosjekter, rapportering, finne relevante utlysninger for fakultetets 
forskningsmiljøer).  Det ble i 2011 ansatt en EU-økonomirådgiver på fakultetsnivå. Generelt er 
økonomifunksjonen sentralisert på fakultetsnivå. Økonomikonsulentene, med ansvar for hvert sitt 
institutt,  følger opp andre prosjekter som f eks NFR.   
 
Fakultetet ønsker med dette å øke den administrative kapasiteten til å støtte deltakelse i internasjonale 
forskningsprogrammer. 
Fakultetet har to ERC-prosjekter, som blir administrert fra fakultetsadministrasjonen. Instituttet som 
prosjektet ligger på er vertsinstitutt, og står for den daglige driften av prosjektet. fakultetet har primært 
erfaring med ERC-prosjekter, og er nå i en avklaringsfase i forbindelse med  ansvars- og 
oppgavefordeling for andre typer EU-prosjekter, som partner og koordinator. Forskningsrådgiverne 
bistår forsker med søknader EU-søknader, med bistand fra økonomirådgiver på fakultetet og eventuelt 
forskningskonsulenter ved instituttene. 
Kompetansebygging:  Fakultetet vil bygge opp kompetanse på EU-søknader og EU-prosjekter. 
Fakultetet vil også bidra til at erfaring fra vellykkede søknadsprosesser overføres og brukes inn i nye 
søknader.  
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Det medisinske fakultet 

Deltagelse i FP7:  

Cooperation 21 

Ideas 2 ERC Advanced grant 

People 10 

Capacities 1 

 
I 2013 utgjorde inntektene fra EUs rammeprogram 19,8 millioner. Dette utgjør 5,2 % av inntektene fra 
eksternfinansiert virksomhet ved Det medisinske fakultet (380 millioner). 
 
Ambisjoner: Målet er å øke fakultetets tildeling med 150 % fra EU i 2014 (fra ca. 20 mill til ca. 55 
mill) og ytterligere 50 % i 2015 basert på inntekter i 2013 (fra ca. 20 mill til ca. 65 mill). Så er målet 
en gradvis økning i årene som kommer fra 2016. Dette vil være mulig da Fakultet arbeider med en 
omforent satsing på ekstern forskningsstøtte i felleskap med universitetssykehusene. På denne måten 
unngår vi en «negativ konkurranse» som har vært en av hovedutfordringene for Medfak de siste årene.  
Fakultetet har blitt tildelt en stor bevilgning fra EU via COFUND (FP7, Marie Curie) over 5 år fra 
2014 på 6.8 MEuro (ca. 57MNOK), med en pre-finansiering allerede fra 2014 og 2015 gjør at disse 
midlene blir overført til UiO allerede i årene 2014 og 2015. Dette betyr et stort løft for Medfak i 
inntekter fra EU allerede i 2014. Denne summen er allerede lagt inn i ambisjonene om inntekter for 
2014 og 2015 som tallene over viser. 
 
Forskningsadministrativt støtteapparat:   
I juni 2013 etablerte det medisinske fakultet en egen Enhet for ekstern forskningsfinansiering med fem 
ansatte inklusive prosjektmedarbeider i COFUND. En leder forventes ansatt i løpet av 2014. Sammen 
med det øvrige støtteapparatet ved fakultetet (hovedsakelig forskningskonsulenter og 
økonomikonsulenter) utgjør støtteapparatet for EUs rammeprogram til sammen omkring 8 årsverk.  
Videre i 2014, Det medisinske fakultet, Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse-Sør-Øst RHF 
fokuserer på å etablere et felles kontor for profesjonell søknadshåndtering og oppfølging; et såkalt 
«Grant Office» som skal være operativt og implementert fra 2015. Tre arbeidsgrupper er igangsatt: i) 
interimfase gruppa, der målet er å identifisere tiltak og samarbeidsflater for et varig, robust og 
langsiktig samarbeid mellom Medfak og OUS ii) Gruppe for organisering vurderer lokalisering med 
tilhørende flaskehalser iii) Gruppe for økonomi vurderer en økonomi-og fordelingsmodell, insentiver 
og resultatindikatorer for dette samarbeidet. Prodekan for forskning leder arbeidet via en nedsatt 
styringsgruppe som består av tre medlemmer fra UiO (viserektor Knut Fægri, Kontorsjef Hans Mossin 
(Institutt for klinisk medisin) og prodekan for forskning, Hilde Nebb), 3 medlemmer fra OUS og 1 
medlem fra HSØ.   
 
Det er allerede et ustrakt samarbeid mellom de eksisterende støtteapparatene på fakultetet og OUS i 
form av felles ukentlige møter, presentasjoner, kurs og veiledning. Dette pågår i 2014 samtidig med 
arbeidsgruppene (nevnt over), for at vi skal lykkes i 2014 med at flere søker EU midler.   
 
Kompetansebygging: 
Vi jobber i 2014 på to nivåer for å etablere en robust og varig kompetansebygging og nettverk som er 
operative og funksjonelle: 
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1) Fakultetets støtteapparat sammen med OUS har gått bredt ut og oppsøkt forsknings miljøer 
(institutter, klinikker, avdelinger) der de har arrangert informasjonsmøter om Horisont 2020 
og andre europeiske finansieringsmuligheter. I tillegg støtter de målrettet opp om 
forskningsmiljøer/forskere med reelle muligheter for å lykkes i å vinne i konkurransen om 
eksterne midler både fra nasjonale og internasjonale kilder. Samtidig skal våre forskere kurses 
i det å skrive EU søknader.   
 
Fakultetets EU-rådgivere samarbeider tett med prodekan for forskning og instituttlederne for 
målrettet å identifisere forskere som er aktuelle for å kunne søke innenfor EUs 
rammeprogram. EU rådgiverne følger søknadene tett opp og bidrar med konkret veiledning i 
forbindelse med søknadsutvikling og – skriving (pre-grant). Mens, våre økonomimedarbeidere 
på instituttene bidrar i (post-grant fasen).  
Fakultetet arrangerer informasjonsmøte og workshops for våre forskere. Dette gjøres i 
samarbeid med OUS der hvor det er naturlig. Disse kursene ledes av våre egne rådgivere eller 
i enkelte sammenhenger med eksterne rådgivere som leies inn.  Sean McCarthy skal besøke 
Fakultetet 20 og 21. Mai, der han skal holde presentasjon om hvordan man skriver søknader 
som vinner i konkurransen om midler i EU. Fakultetet ønsker også å tilby kurs til enhetene for 
å styrke kompetansen rundt driften av prosjektene.  
 

2) Ledelsesnivå: Prodekan for forsknings arbeider målrettet sammen med forskningsdirektøren 
ved OUS, instituttlederne og forskningslederne i OUS for at de skal etablere nettverk, 
kontaktpersoner og prosesser som samhandler på alle nivåer med forskningsstøtte enhetene 
ved Medfak og OUS. Det er jevnlige møter om status både med instituttlederne, men også 
med Forskerlederforum i aksen OUS/Institutt for klinmed og forskningsutvalget ved OUS. 
Instituttlederne og forskningslederne er bedt om å identifisere unge talenter som skal følges 
opp. Så vil seniore forskere med mulighet for å vinne i konkurransen nå følges særdeles opp i 
2014 og seniore forskere som kommer i andre fase, skal følges opp på en annen måte for at de 
skal vinne i konkurransen om noen år.  
 

Bruk av incentiver: 
RBO-midlene som aktiviteten ved fakultetet utløser, videreføres til enhetene.   
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Humanistisk fakultet (HF) 

Deltagelse i FP7: 

Cooperation 4 prosjekter som partner 

Ideas 1 

People  

Capacities  

 

Ambisjoner: Fakultetet har som målsetting å øke antallet søknader med reell mulighet for å få støtte. 
Med henhold til rammeprogrammenes innretning som gir noe begrensede muligheter innenfor 
humaniora, må ambisjonsnivået være nøkternt. Alle institutter skal utarbeide strategier for å etablere 
robuste forskningsmiljøer og fremme sterke enkeltforskere, for også å øke de eksternfinansierte 
inntektene. Det skal særlig fokuseres på internasjonalt samarbeid og EU-finansiering. I rekruttering av 
fast vitenskapelig ansatte skal evne og vilje til å skaffe eksterne midler vektlegges. Målsetningen for 
2014 er at HF skal ha levert minst fem ERC grants-søknader og delta i minst én prosjektsøknad knyttet 
til utlysninger under Horizon 2020.  
 
Forskningsadministrativt støtteapparat: Ved HF er støttefunksjonen lagt til instituttene, så nærme 
forskerne som mulig. Instituttenes kompetanse på ekstern finansiering er betydelig utviklet de senere 
årene, gjennom erfaring, seminar- og kursdeltakelse og samarbeid. Hvert institutt  har en 
forskningsrådgiver som identifiserer relevante utlysninger og bistår forskerne i søknadsprosessene.  
 
Fakultetet har i tillegg etablert en prosjektøkonomigruppe i fakultetssekretariatet som bistår med 
budsjettering og prosjektoppfølging. 
Bruk av Incentiver: Fakultetet har for årene 2013 og 2014 fordelt prosjektetableringsstøtte til miljøer 
ved alle instituttene. Det forventes at dette på kort sikt vil resultere i flere ERC-søknader og på lengre 
sikt til deltakelse i flere prosjektsøknader. Støtte til frikjøp, assistanse, work shops mm. får positiv 
mottakelse hos institutter og forskere, men tiltaket må vurderes løpende.  
 
Incentivmidler som HF mottar fra UiO over finansieringsmodellens resultatdel på grunnlag av EU-
inntekter blir viderefordelt 100 % internt til de institutter som er prosjekteiere. Hensikten er å sikre at 
incentivvirkningen videreføres fullt ut i forhold til fagmiljøene ved HF. 
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Matematisk-naturvitenskapelig fakultet 
 

Deltagelse i FP7: 

Cooperation Ca. 27 prosjekter, hvorav 6 er koordinert av forskere ved MN 

Ideas 12 prosjekter – 7 Advanced, 4 Starting, 1 partner i Consolidator  

People Ca 20 prosjekter (hvorav 8 ITN) 

Capacities 3 prosjekter, hvorav 1 er koordinert av forsker ved MN 

 
NB! Tall hentet fra UiOs lenke til ferdigforhandlede EU-prosjekter som UiO deltar i. Flere av 
prosjektene er avsluttet, men ikke formelt lukket av EU. 
 
Strategi, organisering, incentiver  
 
MN visjon/strategi: Fakultetets forskere skal ha høy aktivitet og god uttelling på søknader om stor 
nasjonal og internasjonal forskningsfinansiering. 
 
Tiltak: Utkast til EU-strategi og -handlingsplan er utarbeidet og skal behandles i dekanatet i januar. 
 
Forskningsadministrativt støtteapparat: MN-fakultetet har styrket det forskningsadministrative 
støtteapparatet på EU gjennom opprettelsen av EU-team. EU-team er plassert i fakultetsadministra-
sjonen og består av fire personer som yter tjenester til alle enheter ved MN-fakultetet. Tre av 
stillingene er allokert fulltid til oppgaver på EU. EU-team informerer, veileder og bistår på prosesser 
rundt søknad, kontraktsforhandlinger, prosjektdrift og rapportering, i samarbeid med det sentrale EU-
kontoret. Utover dette har to institutter (MI og IBV) opprettet stillinger som forskningskonsulent med 
bl.a. EU som ansvarsområde, og flere økonomikonsulenter har opparbeidet mye kompetanse og 
erfaring gjennom EU-prosjektene de har fulgt opp. Kontorsjefene ved sentrene innehar også en del 
forskningsadministrativ kompetanse. I forbindelse med en konkret søknad/ prosjekt samarbeider EU-
team, lokale ressurser, og evt. også EU-kontoret, om å bistå søkeren på best mulig måte.  
 
Kompetansebygging: En sentralisert EU-tjeneste ved fakultetet gir stort nok volum til å rendyrke 
stillinger som EU-rådgivere, og bemanningen blir mer robust. EU-rådgiverne får et faglig miljø med 
mulighet for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, og de kan til dels spesialisere seg innenfor 
saksfeltet. Mye av EU-teamets kompetanse er opparbeidet gjennom ”hands-on” erfaring på 
prosjektene, men også gjennom deltakelse på kurs og seminarer. Det er behov for mer kompetanse om 
EU ute på enhetene, og teamet vurderer å lage små kurs for ulike målgrupper samt aktivt å oppsøke 
forskergrupper for å informere om mulighetene innenfor EUs forskningsprogrammer. Det er opprettet 
et FANE-MN nettverk hvor EU vil være et viktig tema (kun hatt ett møte hittil) samt et 
koordinatorforum for forskere som leder flerpartnerprosjekter. Dekanatet har sterk fokus på økt EU-
inntjening, og instituttlederforumet er en god arena for informasjon, diskusjon og forankring av EU-
relaterte problemstillinger. 
 
Bruk av incentiver: RBO-midlene som aktiviteten ved MN-fakultetet utløser, videreføres uavkortet 
til enhetene. Toppforskningsmidlene forvaltes av fakultetet og kan benyttes til særskilte behov i 
prosjektet til forskeren som utløste toppforskningsstøtten, til strategiske tiltak og aktiviteter for å øke 
EU-inntjeningen eller til skrivehjelp og gjennomlesing av søknader samt til posisjoneringsmidler og å 
arrangere workshops. EU-team finansieres også for en stor del av toppforskningsmidlene. En av 
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stillingene i EU-team er en nyopprettet stilling som forskningsstrateg IKT (pilot). Vedkommende har 
som hovedoppgave å bidra til å øke MN-fakultetets eksternt finansierte virksomhet innen IKT, særlig 
fra EU, yte strategisk rådgivning for ledelsen og kommunisere UiOs faglige prioriteringer til EUs 
forskningsprogrammer og Forskningsrådet.  
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Det odontologiske fakultet (OD) 

Deltagelse i FP7: 

Cooperation 1 prosjekt (partner) 

Ideas  

People  

Capacities  

Eurostars 3 

 

I tillegg til'ordinære' eksterne midler, henter fakultetet inn en del eksterne midler på: 
• Oppdragsforskning for industrien 
• Etterutdanning av tannleger 
• Aldersdeterminering av asylsøkere (UDI) 

 
Ambisjoner: Fakultetet har en ambisjon om å øke tildelingene fra Horizon 2020. I første omgang 
ønsker vi å fokusere på ERC grants og ERASMUS+ programmene. Fakultetet jobber for å få inn minst 
to EØS tildelinger i 2014, et ERC grant i 2015 og koordinere et større EU-prosjekt fra 2016. 
 
Forskningsadministrativt støtteapparat: En forskningsrådgiver på fakultetsnivå, ingenting på 
instituttnivå. En avdeling har egen forskningskoordinator. Videre er det en nyetablert stilling med 
økonomikonsulent på fakultetsnivå skal fokusere på prosjekter (hele fasen, fra budsjettering til 
sluttrapportering). 
 
Det er lagt i fakultetets strategi fra 2014 at «Det skal etableres administrativ støtte til forskere som 
søker midler eksternt. Støtte til arbeid med budsjett og kontrakter vii bli etablert for a lette arbeidet 
med store søknader.» 
 
Kompetansebygging: lnformasjonsmedarbeider vil bli tilsatt for å hjelpe til med formidling av 
resultater. Utover det fokuserer kompetansebyggingen ved fakultetet på å spre informasjon til forskere 
og fagledere. Dekanatet utkommanderer enkelte fagledere til informasjonsarrangementer der man 
finner det hensiktsmessig. 
 
Bruk av incentiver: Tildelingen av forskningsmidler er lagt om fra i år: Kun konsoliderende 
prosjekter 
på tvers av fagavdelinger som har realistisk sjanse for å motta ekstern finansiering er prioritert.  
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 

 
Deltagelse i FP7: 
 
Cooperation 1 prosjekt som koordinator, 4 prosjekter som partner 

Ideas 2 ERC Advanced Grant, 3 ERC Starting Grant 

People  

Capacities 1 prosjekt som partner i Science in Society 

 
I tillegg deltar TIK i prosjektet INSOTEC som er finansiert av Euroatom. 
 
Ambisjoner: Fakultetet skal legge til rette for internasjonal utveksling, nettverksbygging og 
strategiske partnerskap med utvalgte institusjoner og være en aktiv deltaker i European Research Area 
(ERA). Potensialet for ekstern finansiering skal utnyttes mer målrettet. Ekstern finansiering skal bidra 
til å styrke forsking på områder som fagenhetene og forskere ønsker å prioritere. 
 
Forskningsadministrativt støtteapparat: Fakultetet har et eget FANE team på fakultetsnivå som 
består av en leder, en kommunikasjonsrådgiver, en prosjektøkonom og en nettredaktør. På enhetsnivå 
finnes det et FANE-nettverk som består av forskningskonsulenter ved alle syv enheter. Kompetanse på 
EU-finansieringen er en integrert del av dette systemet.  Økonomikonsulenter er organisert med egen 
gruppe for prosjektøkonomi, herunder EU (3 årsverk). 
 
Fakultetet er opptatt av en god arbeidsdeling mellom de administrative nivåene ved UiO og en effektiv 
ressursbruk. For å kunne sikre en god økonomistyring av eksternt finansierte prosjekter skal det sørges 
for kvalitet i budsjettgrunnlag og styringsrapporter til prosjekt- og instituttledere. 
 
Kompetansebygging: For å øke inntjening fra EU skal det gjennomføres forskjellige tiltak som skal 
øke kunnskapen blant institutt- og senterledere, blant annet er det gjennomført et dialogmøte med DG 
Research and Innovation (DG B.5: Social sciences and humanities) i juni 2012 i Brussels. Aktuelle 
kandidater for ERC Starting Grant og ERC Advanced Grant identifiseres og oppfordres aktivt til å 
søke. Institutt- og senterledere er oppmuntret til et mer strategisk bruk av sitt internasjonale nettverk, 
gjesteforelesere og/eller professor II i forbindelse med ambisjoner mot forskningsfinansieringen fra 
EU. 
 
Forskere blir regelmessig informert om utlysninger og Arbeidsprogram/Workprogramme gjennom 
internavisen SV-nytt og e-poster. Forskere som søker ERC eller andre EU-programmer få en tett 
oppfølging og eksempel tilbud om ekstern konsulentstøtte eller prøveintervju når de har kommet 
videre i søknadsprosess.  Fakultetsstyreseminaret våren 2014 skal avholdes i Brussel, med formål å 
oppdatere fakultetsledelsen på europeisk forskningsfinansiering.  
 
Bruk av Incentiver: Fakultetet avsetter årlig såkornmidler (300’ kr) til prosjektutvikling og 
internasjonalt forskingssamarbeid, for eksempel til SFF, FRIPRO og Horisont 2020. Fakultetet har 
avsatt  200’ kr til prosjektetableringsstøtte for søknader til Horisont 2020 i 2014. RBO-midler som 
fakultetet får blir delvis fordelt videre til enhetene.  42 % beholdes på fakultetsnivå. 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 
 
Deltagelse i FP7: 
 
Cooperation 1 prosjekt som koordinator og 2 prosjekter som partner 

Ideas  

People  

Capacities  

 

Ambisjon: Fakultetet har som ambisjon å styrke sin deltakelse i ekstern finansierte prosjekter og 
skape prosessene rundt eksternt finansiering mer målrettet og effektivt. Innenfor EUs rammeprogram 
møter UV-fakultetet utfordringen at midler til utdanningsforskning har vært  begrenset og at forskning 
knyttet til grunnopplæring ikke er inkludert. Forskere har prioritert mer tid til søknadsskriving mot 
NFR foran EU-søknader, da EU oppleves mer byråkratisk å følge opp. 
Fakultetet  ønsker å synligjøre en sterkere prioritet mot søknader rettet mot rammeprogram og ERC, 
og har på tampen av 2013 gjennomført informasjonsmøte (26.11) om Horisont 2020 og NFR med 
sentrale personer fra NFR til stede – målgruppe var egne forskere. Som en oppfølging av dette møte 
ble det gjennomført nytt møte med forskergruppeledere og mulige søkere 23.01.14 hvor tema var 
ønskede rammefaktorer rundt søknader og prosjekter. Fakultetet har også satt som årsplantiltak 2014 
å få på plass god infrastruktur (rolleavklaring mellom økonomi og forskningsadministrasjonen om 
ansvarsområdet) 
 
Fakultetet har dessverre hatt en periode med nedgang i EU-milder. Fakultetet fokuserer nå særlig på å 
komme tilbake til det nivået man har ligget på tidligere, jf. fig I. I 2014 er det en målsetting å utarbeide 
minst en ERC-starting grant søknad fra UV.  Søknadsfrist for advaced grant faller i oktober 2014. Det 
er rettet forventning til at en søknad kommer. Det er for tidlig å si enda.  
 
Forskningsadministrativ ressurs: Fakultetet har et eget nettverk (FANE UV) som består av 
forskningskonsulentene ved de tre instituttene samt forskningsadministrative ved fakultetets 
sekretariat (deler av stilling til assisterende fakultetsdirektør samt del av stilling knyttet til 
forskerutdanning). Nettverket koordineres fra sekretariatet. Kun deler av de  nevnte stillingene 
går med til å forvalte det rent forskningsadministrative feltet som ikke inkluderer forskerutdannig, men 
mer dekker eksternt finansiert virksomhet (søknader og rapporter) rapport/kontrollarbeid  til  Cristin-
basen, og annen generell forskningsadministrasjon.   
 
UV-fakultetet ved FANE administrerer i tillegg til egen forskerutdanning også den nasjonale 
forskerskolen NATED.  
 
Ved årsskiftet 2012 -2013  bli etablert en egen økonomiseksjon (enhetenes økonomimedarbeidere) 
samlet på fakultetsnivå). Intensjonen er at FANE UV skal jobbe i tett samarbeid med 
økonomiseksjonen og slik sett styrke den forskningsadministrative ressursen totalt sett og dermed også 
styrke den totale forskningsadministrative kompetansen knyttet til ekstern finansiert virksomhet. Dette 
vil komme forskeren og fakultetet til gode. 
 
Kompetansebygging: Fakultetet gjennomfører forskjellige strategiske grep for å øke suksessraten mot 
EU, blant annet god ledelsesoppfølging gjennom medarbeidersamtaler etc., satsing på gode 
forskermiljø, aktiv identifikasjon av ERC-kandidater, tematisering av  EU i relevante fora, støttetiltak i 



    
   Side 18 

søknadsfasen, informasjon om EU-utlysninger og søknadsprosess gjennom egne nettsider, fakultære 
forskergrupper som strategisk virkemiddel, organisering av seminar i samarbeid med UiO sentralt 
og/eller NFRs kontaktpunkter (NCPer) for forskere som planlegger å søke midler fra ERC, Marie 
Curie eller andre deler av HORISONT2020  eller NFR. Dessuten har fakultetet utarbeidet en rapport 
om EU-prosjekter ved UV-fakultetet som fokuserer på suksessfaktorer og utfordringer knyttet til EU-
søknader og gir retningslinjer og gode råd for fremtidige søknadsskriving (rapport fra 2009). Det er 
også foretatt en analyse av fakultetets NFR – søknader som fikk avslag i 2011. Dette arbeidet har man 
dessverre per nå ikke ressurser til å fortsette da det primært var en tidligere seniorrådgiver knyttet til 
EU og NFR midler som arbeidet med dette.  
 
Bruk av incentiver: Fakultetet prioriterer satsning på egen evne til å innhente eksterne midler fra 
NFR og EU, og utlyser derfor årlige stimuleringsmidler for å øke søknadsandelen. I denne 
sammenheng forutsetter fakultetet at enhetene bidrar med tilsvarende midler. 
Stimuleringsmidlene kan dekke kostnader knyttet til utviklingen av søknadene, for eksempel review 
av feltet, kostnader til møter, reiser, kjøp av tjenester, etc. 
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Referat fra drøftingsmøte 21. august 2014 
 

Tilstede fra tjenestemannsorganisasjonene:  
Christer Wiik Aram (Akad.), Berit Kaasa (Akad.), Finn Knut Hansen (Akad.), Ellen Dalen (NTL), 
Natalia Zubillaga (NTL), Kristian Mollestad (FF), Andreas Christensen (FF), Torill Rolfsen (FF), Asle 
Fredriksen (Parat), Jorunn Yttri (Parat), Hege Lynne (vara HVO) 
Tilstede fra arbeidsgiver: 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Ragnhild Hennum, Knut Fægri, Monica Bakken, Irene Sandlie, Mette 
Topnes, Marit Fosseli Olsen 
 
 
Sak 6/2014 – En strategi og en ny satsing for livsvitenskap ved UiO 
Knut Fægri viste til styrenotatet som var sendt organisasjonene, og presenterte kort innholdet. 
Saken er utsatt fra forrige styremøte og skal behandles på møtet 11.september.  
 
Organisasjonene hadde ingen kommentarer til saken.  
 
Sak 7/2014 – UiOs strategi for Horisont 2020 
Knut Fægri presenterte innholdet i Strategi for Horisont 2020 som i korthet går ut på at UiO ønsker 
å satse på mer ekstern finansiering av forskningen og lage strategier for hvordan dette er mulig å 
oppnå. Det er viktig å kunne gi profesjonell støtte i søknadsprosessen der dette er ønskelig.  
 
FF mente det var viktig med at god strategi og et godt apparat rundt søkeprosessene, men at det viktigste 
er å bevare god forskning og gode forskningsmiljøer.  De viste også til kontakter i Brussel vil være 
behjelpelig med råd og veiledning til å skrive søknader og selve søknadsprosessen. 
 
NTL mente også at man skal legge til rette strukturelt og ha et godt støtteapparat for forskerne i 
søknadsprosessen. De er ikke tilhengere av individuell premiering av de som får inn EU-midler.  De fleste 
opplever det som et gode for sin forskning at de får inn midler, og det er en feiloppfatning av hva som får 
folk til å prestere i arbeidslivet. 
 
Arbeidsgiver var enig i dette og sa at incentivene er ment koblet opp mot det faglige. 
 
Akademikerne mente det var viktig å bruke eksisterende nettverk og å skape egne nettverk for å lykkes.  
 
Arbeidsgiver er glad for støtten fra organisasjonene og tar med innspillene videre.  
 
 
Marit Fosseli Olsen 



 

Fakultetsnotat  
Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel: Regnskap pr april 2015  
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: Halvor Fahle 
Møtedato: 23. juni 2015 
 
REGNSKAP APRIL 2015 
Vedlagt følger regnskapsrapport pr april 2015 for fakultetet samlet og for hvert av 
instituttene, samt for fakultetsadministrasjonen og felles drift/strategi. Rapporten er hentet 
ut fra et administrativt system som kalles Styringskartet.  
 
Totaløkonomien  
Det medisinske fakultet hadde pr april 2015 en samlet inntekt på vel 373 millioner kroner, 
noe som er 13 millioner kroner mer enn året før. Inntekter fra bevilgning har økt med 27 
millioner siden i fjor mens eksterne inntekter har gått ned med 14 millioner. Inntekter fra 
bevilgning utgjør 63 % av de totale inntektene.  
 
Akkumulert resultat pr april 2015 var 283 millioner kroner. Av dette var 290 millioner kroner 
overført fra 2014 slik at isolert resultat for perioden var 7 millioner kroner. Dette er midler 
som i all hovedsak er på eksterne prosjekter og knyttet til fremtidige forpliktelser.  
 
Basisfinansiert virksomhet  
Samlet resultat for den bevilgningsfinansierte virksomheten er 41 millioner kroner. 
Resultatet er 11 millioner kroner høyere enn budsjettert. Inntektene er 13 millioner høyere, 
mens kostnadene er som budsjettert. Det har kommet inn ubudsjetterte inntekter fra andre 
enheter ved UiO, i tillegg til at enkelte strategiske midler ikke er viderefordelt som 
budsjettert. Ved Institutt for helse og samfunn er regnskapsført prosjektbevilgninger på 
basis, disse vil bli ompostert. 
 
Nettobidrag fra den eksternt finansierte virksomheten utgjør 21 millioner kroner. Dette er to 
millioner kroner lavere enn budsjettert men tre millioner høyere enn samme periode i fjor. 
 
Bundne midler på instituttene utgjør pr 30. april 33,7 millioner. Dette fordeler seg med 15,2 
millioner på IMB, 14 millioner på Klinmed og 4,5 millioner på Helsam. I tillegg har fakultetet 
avsatt 19,4 millioner til strategiske satsinger i år som ennå ikke er gjennomført. Dette er i 
hovedsak vitenskapelig utstyr, avsatte midler til Scientia Fellows, omstillingsmidler ny 
studieplan medisinstudiet, ombygging SUS-salen Søsterhjemmet og internasjonalisering. 
 

 

Regnskapsmessig overskudd -41 127                                     

Bundne midler Helsam 4 500                                         

Bundne midler Klinmed 14 000                                       

Bundne midler IMB 15 200                                       

Midler til gode IMB -6 100                                        

Bundne midler fakultetsadm 19 400                                       

Reelt regnskapsresultat 5 873                                         
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Lønnskostnadene er 8 millioner kroner lavere enn budsjettert og driftskostnadene er 13 
millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten tilknyttet nye 
prosjekter ikke kommer i gang i samme takt som de er budsjettert.  
 
Fakultetet har per 30. april 612 aktive eksternt finansierte prosjekter. Av disse er 29 
prosjektene finansiert av EU og 140 prosjekter finansiert av NFR.  
 
Ingen institutter melder om problemprosjekter.  
 
BIO og NCMM 
Det medisinske fakultet står som verkskapsfakultet 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. 
 
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.  
 
Budsjettet for eksterne inntekter er på rundt ti millioner i år. Prosjektene forventes å gå i 
balanse. 
 
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. 
 
Prosjektbasert eksternfinansiering er budsjettert til 47 millioner kroner i 2015. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret tar regnskapet for april 2015 til etterretning.  
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 5 MED  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp)Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -210 091 -236 778 -223 453 13 325 -639 017 -645 161
Inntekt fra bevilgninger -205 592 -227 613 -221 588 6 025 -631 245 -631 219
Eksterne inntekter og bidrag -421 -6 950 0 6 950 0 0
Salgs- og leieinntekter -4 078 -2 215 -1 866 350 -7 772 -13 942
Personalkostnader 191 263 199 269 198 879 -391 554 820 554 820
Fast lønn 131 064 138 758 135 657 -3 101 377 146 377 146
Timelønn og honorarer 6 196 6 180 6 597 417 20 479 20 479
Overtid 447 342 0 -342 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 57 069 59 231 60 689 1 457 169 313 169 313
Offentlige refusjoner -4 570 -6 459 -4 518 1 942 -12 751 -12 751
Andre personalkostnader 1 056 1 217 453 -764 632 632
Driftskostnader 35 750 42 286 43 089 803 138 491 138 465
Kjøp av tjenester 1 887 3 779 599 -3 180 3 118 3 118
Kurs, konferanser og reiser 5 488 7 589 5 184 -2 406 19 337 19 311
Internhusleie 17 542 21 635 23 965 2 331 71 896 71 896
Andre driftskostnader 10 833 9 283 13 340 4 058 44 141 44 141
Investeringer 9 293 13 075 12 120 -954 21 807 21 807
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning

26 214 17 852 30 634 12 783 76 102 69 932

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

-18 805 -20 801 -24 576 -3 775 -74 881 -67 633

Egenandel 23 388 21 993 20 542 -1 451 74 261 74 261
Frikjøp -10 516 -10 497 -9 984 513 -33 006 -32 177
Overhead -31 677 -31 229 -33 077 -1 849 -109 966 -109 718
Leiested NA -1 069 -2 057 -988 -6 170 NA
Prosjektavslutning 743 -354 1 591 1 946 1 331 1 331
Prosjektavslutning Bidrag 781 -115 1 591 1 707 1 331 1 331
Prosjektavslutning Oppdrag -38 -239 0 239 0 NA
Årsresultat 8 153 -3 303 7 650 10 953 2 552 3 629
Overført fra i fjor -37 122 -37 824 -37 824 0 -37 824 -37 824

Akkumulert resultat -28 969 -41 127 -30 174 10 953 -35 272 -34 195

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 9% 6% 6% 17%
Personalkostnadsgrad 72% 74% 74% 78%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

18% 18% 18% 13%

Husleie kostnadsgrad NaN NaN NaN NaN

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-66 089 -62 336 -62 417 -39 841 -55 296 -57 840 -67 017 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

EU- 
inntekter

-5 392 -9 480 -2 273 -3 992 -9 050 -4 735 -5 013 NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Halvor Fahle den 28.mai.2015

Resultatet for basisvirksomheten pr 30. april 2015 er et overskudd på 
41 millioner kroner. 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 ikke budsjetterte inntekter og 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 
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tildelinger fra enheter på UiO. 

Bundne midler på basis utgjør pr 30. april 33,7 millioner på instituttene. 
I tillegg har fakultetet avsatt 19,4 millioner til strategiske satsinger i år 
som ennå ikke er gjennomført. Dette er i hovedsak vitenskapelig utstyr, 
avsatte midler til Scientia Fellows, omstillingsmidler ny studieplan 
medisinstudiet, ombygging SUS-salen Søsterhjemmet og 
internasjonalisering. 
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 Institutt for medisinske basalfag  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp)Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -46 298 -50 670 -55 635 -4 965 -156 868 -163 038
Inntekt fra bevilgninger -43 990 -48 163 -55 490 -7 327 -153 746 -153 746
Eksterne inntekter og bidrag 302 -108 0 108 0 0
Salgs- og leieinntekter -2 610 -2 399 -145 2 254 -3 122 -9 292
Personalkostnader 49 743 50 575 50 606 31 143 533 143 533
Fast lønn 34 685 35 433 35 186 -247 99 235 99 235
Timelønn og honorarer 783 905 816 -89 2 803 2 803
Overtid 277 268 0 -268 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 15 317 15 447 15 648 202 44 269 44 269
Offentlige refusjoner -1 495 -1 685 -1 433 252 -4 000 -4 000
Andre personalkostnader 175 207 389 182 1 226 1 226
Driftskostnader 6 722 8 224 6 300 -1 923 20 895 20 895
Kjøp av tjenester 392 721 159 -562 1 293 1 293
Kurs, konferanser og reiser 612 1 275 1 177 -98 4 280 4 280
Internhusleie NA NA NA NA NA NA
Andre driftskostnader 5 718 6 227 4 964 -1 264 15 322 15 322
Investeringer 2 713 8 673 9 438 766 13 698 13 698
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning

12 879 16 801 10 710 -6 091 21 258 15 088

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

-4 227 -4 897 -5 352 -456 -20 670 -14 500

Egenandel 13 924 11 115 10 371 -744 41 500 41 500
Frikjøp -3 072 -2 360 -1 918 442 -8 300 -8 300
Overhead -15 078 -12 573 -11 748 825 -47 700 -47 700
Leiested NA -1 079 -2 057 -978 -6 170 NA
Prosjektavslutning -81 415 0 -415 0 NA
Prosjektavslutning Bidrag -43 415 0 -415 0 NA
Prosjektavslutning Oppdrag -38 NA NA NA NA NA
Årsresultat 8 572 12 319 5 358 -6 961 588 588
Overført fra i fjor -4 301 2 199 2 199 0 2 199 2 199

Akkumulert resultat 4 271 14 518 7 557 -6 961 2 787 2 787

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 7% 3% -1% -30%
Personalkostnadsgrad 81% 79% 79% 79%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

19% 21% 21% 21%

Husleie kostnadsgrad NA NaN NaN NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-22 940 -40 910 -26 565 -19 013 -15 069 -19 442 -10 848 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

EU- 
inntekter

-4 484 -757 -488 -1 984 -2 812 -813 -179 NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Trude Abelsen den 19.mai.2015

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 
mer negativt enn budsjettert, hovedsakelig forårsaket av forsinket 
mottak av investeringsmidler. 

Avvik i inntekter fra bevilgninger (7,3 mill) skyldes at det er motatt kr 
1,8 mill i ubudsjetterte inntekter fra fakultetet for forskerlinjen (0,5 
mill) og fellesløftet (kr 1,3 mill), mens budsjetterte midler til 
vitenskapelig utstyr fra UiO sentralt (10,1 mill) er forsinket. Instituttet 
har utestående fordringer på kr 6,1 mill for allered regnskapsført utstyr. 
Av dette er 4 mill for to utstyrsenheter bevilget i den store UiO-
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utlysningen i 2014. De to siste enheten 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. Leiestedsinntektene viser 
et negativt avvik på 1 mill, men denne typen inntekter er budsjettert for 
høyt, da en betydelig andel (i hovedsak inntekter for oppstalling av dyr) 
regnskapsføres under salgs- og leieinntekter. 

Det er totalt sett et minimalt avvik på personalkostnadene. Overtid 
benyttes hovedsakelig i dyrestallen (0,25 mill), resten er 
undervisningsrelatert. Det er dessuten mottatt 0,25 mill mer i offentlige 
refusjoner fra NAV enn budsjettert i 1. tertial. Om lag 47 % av 
refusjonene er foreldrepenger, 43 % er sykepenger. Det er brukt 1,9 
mill mer på andre driftskostnader enn budsjettert. Dette er hovedsakelig 
periodiseringsavvik, dvs. at kostnader kommer tidligere enn de er 
budsjettert. 

Regnskapsresultatet for Dyreavdelingen er per april kr 0,76 mill mer 
negativt 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 ift. kapasitetsutnyttelsen på antall bur. 
Instituttet implementerer en økning i burpris gjeldende fra andre halvår 
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 14,5 mill. 
Korrigert for utestående fordringer på 6,1 mill for allered regnskapsført 
utstyr, samt forpliktelser på 15,2 mill for mottatte (bundne) midler, er 
beregnet reelt resultat per 30.4.2015 kr 23,6 mill i underskudd. 
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). Av dette er ca 1,9 mill bundet av fakultetet (PET og e-læring). 
Det er tatt høyde for disse forpliktelsene i IMBs prognose for 2015-
2019, men instituttets økonomi tynges av ineffektiv drift av 
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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 Institutt for helse og samfunn  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp)Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -31 372 -30 964 -30 780 185 -91 151 -91 125
Inntekt fra bevilgninger -30 931 -31 366 -30 613 753 -90 651 -90 625
Eksterne inntekter og bidrag 0 -41 0 41 0 0
Salgs- og leieinntekter -441 443 -167 -609 -500 -500
Personalkostnader 35 186 36 696 36 408 -289 104 258 104 258
Fast lønn 24 213 25 468 25 495 27 73 193 73 193
Timelønn og honorarer 1 049 1 100 833 -267 2 832 2 832
Overtid 35 16 0 -16 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 10 439 10 771 10 852 81 31 337 31 337
Offentlige refusjoner -671 -897 -667 230 -2 000 -2 000
Andre personalkostnader 121 238 -106 -344 -1 104 -1 104
Driftskostnader 3 398 1 277 1 723 446 12 254 12 228
Kjøp av tjenester 385 310 410 100 1 735 1 735
Kurs, konferanser og reiser 1 662 1 946 2 010 64 9 008 8 982
Internhusleie NA NA NA NA NA NA
Andre driftskostnader 1 351 -979 -697 282 1 512 1 512
Investeringer 271 1 210 920 -290 2 780 2 780
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning

7 483 8 219 8 271 52 28 142 28 142

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

-7 204 -6 922 -10 140 -3 218 -28 574 -27 496

Egenandel 2 571 3 220 3 890 670 14 280 14 280
Frikjøp -2 996 -2 228 -4 021 -1 793 -12 674 -11 845
Overhead -6 779 -7 914 -10 009 -2 095 -30 179 -29 931
Leiested NA NA NA NA NA NA
Prosjektavslutning 503 1 016 1 591 575 1 331 1 331
Prosjektavslutning Bidrag 503 1 255 1 591 336 1 331 1 331
Prosjektavslutning Oppdrag NA -239 0 239 0 NA
Årsresultat 782 2 313 -278 -2 590 899 1 976
Overført fra i fjor -10 896 -8 748 -8 748 0 -8 748 -8 748

Akkumulert resultat -10 114 -6 435 -9 026 -2 590 -7 849 -6 772

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 11% 12% 8% 18%
Personalkostnadsgrad 87% 88% 84% 92%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

13% 12% 16% 8%

Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-6 238 -5 980 -6 356 -7 734 -6 913 -15 299 -22 765 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

EU- 
inntekter

-450 -1 539 NA -2 007 -1 506 -721 -737 NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Lars Roald den 19.mai.2015

Helsams resultat (basis) var ved utgangen av april 2,6 mill 
dårligere enn budsjett. Avvik mot budsjett skyldes svakere 
nettobidrag til Instituttet fra prosjektene. Avviket for de andre 
linjene opphever stort sett hverandre. 
Inntekter: 
Et prosjekt som ble stengt i 2014 ble gjenåpnet i 2015. Saldo på 
0,5 mill framkommer som negativ inntekt. Andre tildelingerm (-
0,7mill) utgjør resten av avviket. 

Personalkostnader: 
Fast lønn er belastet med 0,3 mill som skal omposteres til 
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prosjekt. Refusjoner fra NAV er større enn budsjett (-0,2 mill) og 
summen av andre avvik er større enn budsjett (0,2 mill). 

Driftskostnader: 
Avsetning for påløpte kostnader 31/12 2014 for prosjekt som må 
stenges i 2015 er 0,8 mill større enn tilsvarende budsjettpost. 
Andre kostnader 0,4 mill over budsjett. 

Investeringer: 
Investeringer er 0,3 mill større enn budsjett. Hovedsakelig fordi 
investeringer i 2014 ikke kom i tide til årsavslutning. 

Nettobidrag fra eksternfinasnsiert prosjekter: 
Virkningen i basis fra prosjektene er 3,2 mill lavere enn budsjett. 
Det skyldes hovedsakeling at viktige prosjekter har senere 
oppstart enn opprinnelig budsjett. 

Prosjektavslutning: 
Det er stengt prosjekt med netto overskudd på 0,6 mill til nå i år. 

Budne midler: 
Bundet av fakultet/UiO 4,5 mill 

Bundet av HELSAM 5,8 mill 

Til sammen 10,3 mill 
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 Institutt for klinisk medisin  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp)Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -82 418 -101 919 -82 468 19 452 -240 206 -240 206
Inntekt fra bevilgninger -81 012 -94 860 -80 914 13 946 -236 056 -236 056
Eksterne inntekter og bidrag -723 -6 801 0 6 801 0 0
Salgs- og leieinntekter -684 -259 -1 554 -1 295 -4 150 -4 150
Personalkostnader 81 612 85 823 86 635 812 235 474 235 474
Fast lønn 56 827 61 440 59 565 -1 875 161 707 161 707
Timelønn og honorarer 2 009 1 873 2 338 465 7 014 7 014
Overtid 100 55 0 -55 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 24 060 25 523 26 732 1 210 72 753 72 753
Offentlige refusjoner -1 633 -3 285 -2 167 1 118 -6 500 -6 500
Andre personalkostnader 249 218 167 -51 500 500
Driftskostnader 5 504 8 790 8 374 -417 25 121 25 121
Kjøp av tjenester 500 2 401 0 -2 401 0 0
Kurs, konferanser og reiser 2 090 3 221 833 -2 388 2 500 2 500
Internhusleie NA NA NA NA NA NA
Andre driftskostnader 2 914 3 168 7 540 4 372 22 621 22 621
Investeringer 6 116 3 089 1 729 -1 360 5 229 5 229
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning

10 813 -4 218 14 270 18 487 25 618 25 618

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

-7 291 -8 807 -8 917 -109 -25 167 -25 167

Egenandel 6 893 7 510 6 213 -1 297 18 289 18 289
Frikjøp -4 479 -5 910 -4 045 1 865 -12 032 -12 032
Overhead -9 705 -10 418 -11 085 -667 -31 424 -31 424
Leiested NA 10 0 -10 0 NA
Prosjektavslutning 321 -1 823 0 1 823 0 NA
Prosjektavslutning Bidrag 321 -1 823 0 1 823 0 NA
Prosjektavslutning Oppdrag NA NA NA NA NA NA
Årsresultat 3 843 -14 848 5 353 20 201 451 451
Overført fra i fjor -10 044 -14 493 -14 493 0 -14 493 -14 493

Akkumulert resultat -6 200 -29 341 -9 140 20 201 -14 042 -14 042

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 6% 4% 6% 27%
Personalkostnadsgrad 90% 87% 84% 87%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

10% 13% 16% 13%

Husleie kostnadsgrad NA NaN NA NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-35 608 -15 447 -29 042 -13 094 -29 980 -21 765 -32 070 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

EU- 
inntekter

-458 -7 184 -1 575 NA -4 732 -3 201 -4 098 NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Svein Arnesen den 28.mai.2015

1. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per 30.4.2015 
et positivt resultat på 29,3 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var 
på 14,5 mill. Driftsresultatet isolert hittil i år er et overskudd på 14,8 
mill., noe som er 20,2 mill. bedre enn budsjettert resultat per 30.4.2015. 

2. Kommentarer til hovedpostene: 

a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per 30.4.2015 94.9 mill. Dette 
er 14 mill. høyere enn budsjettert. Utover hovedbevilgningen fra 
fakultetet er de største ekstra bevilgningene vi har mottatt 1,8 mill. i 
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forskerlinjemidler, 6,8 mill. til vitenskapelig utstyr, 4,5 mill. til SFFet 
CIR, 1,3 mill. til Tidligfasestøtte til innovasjonsprosjekter og 0,5 mill. i 
SERTA midler. 

b. Nettoeffekt prosjektene: Overheadinntekter: Per 30.4.2015 var 
overheadinntektene på 10,4 mill. Dette er 0,7 mill. mindre enn 
budsjettert. Egenandel: Per 30.4.2015 har instituttet hatt en 
egenandelskostnad på 7,5 mill., dette er 1,3 mill. mer en budsjettert. 
Frikjøpet var per 30.4.2015 på 5,9 mill. mot 4 mill. i budsjettet. Totalt 
ga dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 8,8 mill. per 30.4.2015, 
noe som er 0,1 mill. svakere enn budsjettert. 

c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 61,4 mill. per 
30.4.2015. Dette er 1,9 mill. høyere enn budsjettert. Overforbruket sett 
opp mot budsjett skyldes SFFet NORMENT, som nå kostnadsfører alle 
sine kostnader på basis. Instituttet jobber med å få oppdatert budsjettet i 
OA slik at NORMENT blir tatt med i budsjettet på basis. 

d. Total drift: Totale driftskostnader og investeringskostnader per 
30.4.2015 er 11,9 mill., som er 1,8 mill. høyere enn budsjettert. 

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Instituttets 
prognostiserte resultat per 30.4.2015 er svakt forbedret med ca. 1 mill. 
ved utgangen av 2015. 
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 Det medisinske fakultet felles  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp)Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -50 002 -53 224 -54 571 -1 346 -150 792 -150 792
Inntekt fra bevilgninger -49 659 -53 224 -54 571 -1 346 -150 792 -150 792
Eksterne inntekter og bidrag 0 0 0 0 0 0
Salgs- og leieinntekter -343 0 0 0 0 0
Personalkostnader 24 722 26 175 25 230 -946 71 556 71 556
Fast lønn 15 338 16 417 15 411 -1 006 43 011 43 011
Timelønn og honorarer 2 355 2 303 2 610 308 7 831 7 831
Overtid 36 3 0 -3 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 7 254 7 491 7 456 -35 20 955 20 955
Offentlige refusjoner -772 -592 -251 341 -251 -251
Andre personalkostnader 512 553 3 -550 10 10
Driftskostnader 20 126 23 995 26 692 2 696 80 221 80 221
Kjøp av tjenester 610 348 30 -318 90 90
Kurs, konferanser og reiser 1 124 1 147 1 163 16 3 549 3 549
Internhusleie 17 542 21 635 23 965 2 331 71 896 71 896
Andre driftskostnader 850 866 1 533 667 4 686 4 686
Investeringer 193 103 33 -70 100 100
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning

-4 961 -2 950 -2 616 334 1 084 1 084

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

-84 -175 -167 8 -470 -470

Egenandel 0 149 69 -80 192 192
Frikjøp 31 2 0 -2 0 NA
Overhead -115 -325 -236 89 -663 -663
Leiested NA NA NA NA NA NA
Prosjektavslutning NA 38 0 -38 0 NA
Prosjektavslutning Bidrag NA 38 0 -38 0 NA
Prosjektavslutning Oppdrag NA NA NA NA NA NA
Årsresultat -5 045 -3 087 -2 783 304 614 614
Overført fra i fjor -11 881 -16 782 -16 782 0 -16 782 -16 782

Akkumulert resultat -16 926 -19 869 -19 565 304 -16 168 -16 168

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 12% 8% 11% 37%
Personalkostnadsgrad 33% 40% 45% 52%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

31% 27% 19% 5%

Husleie kostnadsgrad NaN NaN NaN NaN

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-1 303 NA -454 NA -3 333 -1 333 -1 333 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år(fvp) Ambisjo
nr

EU- 
inntekter

NA NA -209 NA NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Espen Lyng Andersen den 20.mai.2015

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 19,9 
mill kroner, dette er vel 0,3 mill kroner mer enn budsjettert. 

Regnskapet viser at vi har ca. 1,4 mill kroner mindre i inntekter enn 
budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak at det er fordelt ut midler til 
enhetene fra fakultetssekretariatet sitt overskudd fra 2014. Overskuddet 
føres i en annen kategori. Dette fører til at transaksjonen ser ut som en 
mindreinntekt i regnskapet. 
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Det er et merforbruk på lønnskostnadene på 0,9 mill kroner. Avviket 
skyldes i hovedsak utbetaling av fastlønn som ikke var budsjettert. Ved 
Seksjon for forskningsadministrasjon gjelder dette to stillinger (463 
000 kroner). Den ene stillingen blir finansiert av UiO sentralt. Faktura 
vil bli sendt mot slutten av året. Seksjonen har også merkostnader ved 
de miljøstyrtekursene. Dette er bilagslønn som ikke er budsjettert(171 
000 kroner). Det er også en stilling ved seksjon for ledelse som ikke var 
budsjettert. Der er det påløpt 480 000 kroner. 

Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på drift på ca. 2,7 mill 
kroner totalt. Avviket skyldes i hovedsak periodiseringen av 
husleiekostnadene (2 mill kroner). På Rek blir en faktura holdt igjen da 
det er uenighet om fakturagrunnlaget (Sprek 0,8 mill kroner). 

På investeringssiden er avviket 70 000 kroner. Vi har investert totalt 
103 000 kroner i perioden. Vi ligger per dags dato over årsbudsjettet. 
Dette er omdisponering av driftsmidler. 

Nettobidraget fra prosjektene er ca. 8 000 kroner mer enn budsjettert. 
Dette skyldes mer overhead på Scientia Fellows prosjektet. 

De regional etiske komiteer har avsluttet sitt Eurecnet prosjekt. 
Avslutningen krevde at prosjektet ble tilført 37 000 kroner slik at det 
var i balanse da det ble avsluttet. 
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 5 MED  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -150 500 -136 607 -136 301 306 -397 216 -397 216
Inntekt fra bevilgninger 433 20 0 -20 -6 059 -6 059
Eksterne inntekter og bidrag -146 936 -133 355 -133 122 233 -378 091 -377 741
Salgs- og leieinntekter -3 996 -3 272 -3 179 92 -13 066 -13 416
Personalkostnader 77 725 76 677 84 632 7 955 252 852 252 852
Fast lønn 54 607 53 747 55 443 1 696 171 675 171 675
Timelønn og honorarer 613 1 038 3 508 2 470 4 181 4 181
Overtid 115 59 0 -59 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 22 870 21 788 24 611 2 823 74 598 74 598
Offentlige refusjoner -3 615 -2 429 -516 1 914 -1 223 -1 223
Andre personalkostnader 3 135 2 475 1 586 -889 3 621 3 621
Driftskostnader 29 474 45 668 62 031 16 363 179 823 180 062
Kjøp av tjenester 9 676 27 358 22 258 -5 099 51 364 51 364
Kurs, konferanser og reiser 6 056 5 961 7 105 1 144 28 732 28 742
Internhusleie 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 13 742 12 349 32 668 20 319 99 727 99 956
Investeringer 4 836 3 404 272 -3 132 817 817
Årsresultat uten nettobidrag 
og prosjektavslutning

-38 464 -10 858 10 634 21 492 36 276 36 514

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

18 805 20 763 20 434 -328 64 079 63 046

Egenandel -23 516 -21 993 -24 391 -2 398 -89 095 -89 095
Frikjøp 10 532 10 531 10 023 -508 32 816 31 987
Overhead 31 790 31 364 34 802 3 438 120 358 120 154
Leiested NA 861 0 -861 0 NA
Prosjektavslutning -743 354 -1 591 -1 946 -1 455 -1 455
Prosjektavslutning Bidrag -781 115 -1 591 -1 707 -1 455 -1 455
Prosjektavslutning Oppdrag 38 239 0 -239 0 NA
Årsresultat -20 402 10 259 29 477 19 218 98 899 98 105
Overført fra i fjor -217 702 -251 733 -251 733 0 -251 733 -251 733

Akkumulert resultat -238 104 -241 474 -222 256 19 218 -152 834 -153 628

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 71% 57% 49% 152%
Personalkostnadsgrad 71% 73% 74% 70%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

29% 27% 26% 30%

Husleie kostnadsgrad NaN NaN NaN NaN

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-66 089 -62 336 -62 417 -39 841 -55 296 -57 840 -67 017 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

5 MED -5 392 -9 480 -2 273 -3 992 -9 050 -4 735 -5 013 NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Halvor Fahle den 28.mai.2015

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 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 
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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. 
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 Institutt for medisinske basalfag  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -44 443 -20 737 -19 464 1 273 -106 621 -106 621
Inntekt fra bevilgninger 433 20 0 -20 0 0
Eksterne inntekter og bidrag -43 712 -19 827 -19 164 664 -106 271 -106 271
Salgs- og leieinntekter -1 163 -930 -300 630 -350 -350
Personalkostnader 19 709 17 559 17 446 -113 70 690 70 690
Fast lønn 14 048 12 335 11 183 -1 152 46 825 46 825
Timelønn og honorarer 374 300 162 -138 393 393
Overtid 38 18 0 -18 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 6 126 5 248 4 958 -290 20 650 20 650
Offentlige refusjoner -1 215 -465 -333 132 -564 -564
Andre personalkostnader 338 122 1 475 1 353 3 386 3 386
Driftskostnader 7 769 8 250 7 583 -666 30 485 30 485
Kjøp av tjenester 638 1 325 949 -376 2 847 2 847
Kurs, konferanser og reiser 1 425 1 382 1 564 181 11 318 11 318
Internhusleie NA NA NA NA NA NA
Andre driftskostnader 5 705 5 542 5 071 -472 16 320 16 320
Investeringer 3 000 2 324 0 -2 324 0 0
Årsresultat uten nettobidrag 
og prosjektavslutning

-13 965 7 395 5 566 -1 829 -5 446 -5 446

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

4 217 4 588 3 973 -615 18 549 18 549

Egenandel -14 052 -11 115 -11 335 -220 -47 682 -47 682
Frikjøp 3 052 2 269 1 918 -351 8 300 8 300
Overhead 15 218 12 573 13 389 817 57 932 57 932
Leiested NA 861 0 -861 0 NA
Prosjektavslutning 81 -415 0 415 0 NA
Prosjektavslutning Bidrag 43 -415 0 415 0 NA
Prosjektavslutning Oppdrag 38 NA NA NA NA NA
Årsresultat -9 667 11 568 9 539 -2 030 13 104 13 104
Overført fra i fjor -45 351 -58 549 -58 549 0 -58 549 -58 549

Akkumulert resultat -55 018 -46 981 -49 011 -2 030 -45 446 -45 446

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 50% 39% 40% 148%
Personalkostnadsgrad 79% 79% 78% 75%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

21% 21% 22% 25%

Husleie kostnadsgrad NA NaN NaN NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-22 940 -40 910 -26 565 -19 013 -15 069 -19 442 -10 848 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

Institutt 
for 
medisins
ke 
basalfag

-4 484 -757 -488 -1 984 -2 812 -813 -179 NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Trude Abelsen den 19.mai.2015

IMBs eksternt finansierte prosjektportefølje går totalt sett om lag som 
planlagt. Samlet resultat på ekstern portefølje per mars er kr 2 mill 
mindre positivt enn budsjettert, i hovedsak på grunn av ubudsjetterte 
eller framskyndede investeringer. Det er foretatt moderate justeringer i 
prognosen, hovedsakelig på kostnadssiden. Det forventes at instituttets 
eksterne portefølje vil ha et positivt resultat på vel 42 mill ved 
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overgangen til 2016. 
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 Institutt for helse og samfunn  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -27 981 -34 791 -32 822 1 968 -105 849 -105 849
Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 -6 059 -6 059
Eksterne inntekter og bidrag -27 232 -34 187 -32 822 1 365 -96 050 -96 050
Salgs- og leieinntekter -749 -604 0 604 -3 741 -3 741
Personalkostnader 17 563 20 732 23 638 2 906 67 970 67 970
Fast lønn 12 336 14 634 16 627 1 993 47 784 47 784
Timelønn og honorarer -122 80 74 -6 278 278
Overtid 47 32 0 -32 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 5 273 6 059 7 009 950 20 197 20 197
Offentlige refusjoner -292 -366 -183 183 -524 -524
Andre personalkostnader 321 293 110 -183 235 235
Driftskostnader 5 160 3 957 7 888 3 932 25 953 25 903
Kjøp av tjenester 2 573 1 357 2 285 928 8 079 8 079
Kurs, konferanser og reiser 1 876 1 953 5 536 3 582 17 397 17 397
Internhusleie NA NA NA NA NA NA
Andre driftskostnader 710 646 67 -579 477 427
Investeringer -6 0 0 -0 0 0
Årsresultat uten nettobidrag 
og prosjektavslutning

-5 264 -10 102 -1 296 8 806 -11 926 -11 976

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

7 171 7 057 10 109 3 051 28 085 27 052

Egenandel -2 571 -3 220 -4 044 -824 -14 739 -14 739
Frikjøp 3 001 2 221 4 060 1 839 12 485 11 656
Overhead 6 741 8 056 10 092 2 036 30 339 30 135
Leiested NA NA NA NA NA NA
Prosjektavslutning -503 -1 016 -1 591 -575 -1 455 -1 455
Prosjektavslutning Bidrag -503 -1 255 -1 591 -336 -1 455 -1 455
Prosjektavslutning Oppdrag NA 239 0 -239 0 NA
Årsresultat 1 404 -4 061 7 221 11 282 14 704 13 621
Overført fra i fjor -38 141 -27 775 -27 775 0 -27 775 -27 775

Akkumulert resultat -36 736 -31 836 -20 554 11 282 -13 072 -14 154

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 62% 51% 30% 84%
Personalkostnadsgrad 83% 78% 83% 91%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

17% 22% 17% 9%

Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-6 238 -5 980 -6 356 -7 734 -6 913 -15 299 -22 765 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

Institutt 
for helse 
og 
samfunn

-450 -1 539 NA -2 007 -1 506 -721 -737 NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Lars Roald den 19.mai.2015

Aktivitet i eksternt finansiert virksomhet i Helsam: 
Inntekter: 

Inntektene er 2,0 mill større enn budsjett hovedsakelig fordi 
inntekt i 3. kvartal 2014 kom inn i januar 2015. 

Personalkostnader: 
Avviket på 2,9 mill skyldes forsinket oppstart av viktige prosjekt, 
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særlig i Heled. 

Driftskostnad: 

Avviket på 3,9 mill skyldes tilbakeført avsetninger fra 2014 og at 
månedsfordelingen i budsjettmodellen gir for høye kostnader 
tidlig i året. 

Det var ved utgangen av mars 52 NFR prosjekter, 9 EU 
prosjekter og 106 andre. 9 prosjekter som fans i 2014 har gått ut 
og 13 har kommet til. Det er for tiden 167 prosjekter. 
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 Institutt for klinisk medisin  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -76 743 -79 746 -86 882 -7 136 -198 486 -198 486
Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
Eksterne inntekter og bidrag -74 659 -78 008 -84 003 -5 995 -192 245 -191 895
Salgs- og leieinntekter -2 084 -1 738 -2 879 -1 141 -6 241 -6 591
Personalkostnader 38 142 35 716 38 932 3 215 108 461 108 461
Fast lønn 28 023 26 382 27 241 859 75 973 75 973
Timelønn og honorarer 361 389 77 -312 231 231
Overtid 30 9 0 -9 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 11 385 10 276 11 613 1 337 32 391 32 391
Offentlige refusjoner -2 108 -1 599 0 1 599 -135 -135
Andre personalkostnader 451 259 0 -259 0 0
Driftskostnader 16 543 33 416 46 111 12 694 122 037 122 326
Kjøp av tjenester 6 466 24 655 18 661 -5 995 39 347 39 347
Kurs, konferanser og reiser 2 751 2 600 6 -2 595 17 27
Internhusleie NA NA NA NA NA NA
Andre driftskostnader 7 326 6 160 27 444 21 284 82 673 82 952
Investeringer 1 842 1 081 272 -809 817 817
Årsresultat uten nettobidrag 
og prosjektavslutning

-20 216 -9 532 -1 568 7 965 32 828 33 117

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

7 302 8 941 6 186 -2 755 16 974 16 974

Egenandel -6 893 -7 510 -8 944 -1 433 -26 482 -26 482
Frikjøp 4 479 6 041 4 045 -1 996 12 032 12 032
Overhead 9 716 10 410 11 085 675 31 424 31 424
Leiested NA 0 0 0 0 NA
Prosjektavslutning -321 1 823 0 -1 823 0 NA
Prosjektavslutning Bidrag -321 1 823 0 -1 823 0 NA
Prosjektavslutning Oppdrag NA NA NA NA NA NA
Årsresultat -13 235 1 231 4 618 3 387 49 803 50 092
Overført fra i fjor -134 279 -146 632 -146 632 0 -146 632 -146 632

Akkumulert resultat -147 514 -145 401 -142 014 3 387 -96 830 -96 541

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 99% 74% 59% 167%
Personalkostnadsgrad 59% 65% 66% 59%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

41% 35% 34% 41%

Husleie kostnadsgrad NA NaN NA NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-35 608 -15 447 -29 042 -13 094 -29 980 -21 765 -32 070 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

Institutt 
for 
klinisk 
medisin

-458 -7 184 -1 575 NA -4 732 -3 201 -4 098 NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Svein Arnesen den 28.mai.2015

1. Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per 30.4.2015 et 
positivt resultat på 145,4 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 
146,6 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 1,2 mill. 

2. Kommentar til hovedpostene: 

a. Inntekter: Inntektene var per 30.4.2015 79,7 mill. mot 86,9 mill. i 
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budsjettet. 

b. Nettoeffekt: Se kommentar under punkt 2b på basisøkonomien. 

c. Fastlønn: Fastlønn per 30.4.2015 var på 26,4 mill. Avviket mot 
budsjett er positivt med 0,9 mill. 

d. Total drift: Totale driftskostnader og investeringskostnader per 
30.4.2015 er 34,5 mill., som er 111,9 mill. mindre enn budsjettert. 

3. Klinmed har per 30.4.2015 262 ekstern finansierte prosjekter. 45 
NFR, 142 professorater, 11 EU og 64 andre 

typer prosjekter. 

4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som 
«problemprosjekter» i økonomisk forstand. 
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 Det medisinske fakultet felles  per april 2015 

 2013 

(HiÅ) 

2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015  
 (Prog.)

2016
 (Prog.)

2017   
(Prog.)

2018
 (Prog.)

2019 
(Prog.)

 

2014 2015 2015 2015 2015 2015
Regnskap (fvp) Regnskap (fvp) Budsjett 

(fvp)
Avvik (fvp) Årsbudsjett Årsprognose

Inntekter -1 333 -1 333 2 867 4 200 13 740 13 740
Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
Eksterne inntekter og bidrag -1 333 -1 333 2 867 4 200 16 475 16 475
Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 -2 735 -2 735
Personalkostnader 2 311 2 670 4 616 1 947 5 731 5 731
Fast lønn 200 396 391 -4 1 092 1 092
Timelønn og honorarer 0 269 3 195 2 926 3 278 3 278
Overtid 0 0 0 0 0 NA
Feriepenger, AGA og pensjon 86 205 1 031 825 1 360 1 360
Offentlige refusjoner 0 0 0 0 0 0
Andre personalkostnader 2 025 1 800 0 -1 800 0 0
Driftskostnader 4 45 449 404 1 348 1 348
Kjøp av tjenester 0 20 363 343 1 090 1 090
Kurs, konferanser og reiser 4 25 0 -25 0 0
Internhusleie 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 86 86 258 258
Investeringer 0 0 0 0 0 0
Årsresultat uten nettobidrag 
og prosjektavslutning

981 1 382 7 932 6 551 20 819 20 819

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter

115 176 167 -9 470 470

Egenandel -0 -149 -69 80 -192 -192
Frikjøp 0 0 0 0 0 NA
Overhead 115 325 236 -89 663 663
Leiested NA NA NA NA NA NA
Prosjektavslutning NA -38 0 38 0 NA
Prosjektavslutning Bidrag NA -38 0 38 0 NA
Prosjektavslutning Oppdrag NA NA NA NA NA NA
Årsresultat 1 096 1 520 8 099 6 579 21 289 21 289
Overført fra i fjor 69 -18 776 -18 776 0 -18 776 -18 776

Akkumulert resultat 1 165 -17 256 -10 677 6 579 2 513 2 513

2012 2013 2014 2015
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) -66% -1% 76% 1 164%
Personalkostnadsgrad 100% 99% 100% 100%
Driftskostnadsgrad (eksl. 
husleie)

0% 1% 0% 0%

Husleie kostnadsgrad NaN NaN NaN NaN

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

NFR- 
inntekter

-1 303 NA -454 NA -3 333 -1 333 -1 333 NA

-6år 
(fvp)

-5år 
(fvp)

-4år 
(fvp)

-3år 
(fvp)

-2år 
(fvp)

-1år 
(fvp)

I år 
(fvp)

Ambisjo
nr

Det 
medisins
ke 
fakultet 
felles

NA NA -209 NA NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Espen Lyng Andersen den 20.mai.2015

Fakultetsadministrasjonen har for perioden april 2015 et overskudd på 
ca. 17,2 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et 
overskudd på ca. 10,7 mill kroner. Dette avviket skyldes i hovedsak at 
det er utbetalt mindre stipend på forskerlinjen enn budsjettert og at 
Scientia Fellows ikke har viderefordelt midler ennå. 
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På inntektssiden har vi en merinntekt på 4,2 mill kroner. Dette skyldes 
at midler fra Scientia Fellows prosjektet (4,2 mill kroner) ikke er 
viderefordelt instituttene ennå. 

Det er et mindreforbruk på lønn på ca. 1,9 mill kroner. Avviket skyldes 
i hovedsak lavere utbetaling av stipend fra forskerlinjen enn budsjettert 
(2,2 mill kroner ). Som en motsatt effekt har vi et større forbruk av 
bilagslønn enn budsjettert. 

Vi har et positivt avvik på ca. 0,4 mill kroner på drift, som primært 
skyldes lavere aktivitet på OSCE- prosjektet enn budsjettert. 

Vi har i perioden belastet prosjektene med et nettobidrag som er større 
enn budsjettert. Dette skyldes høyere overhead på Scientia Fellows 
prosjektet. 

REK’ene har i perioden avsluttet sitt Eurecnet prosjekt. Merforbruket 
er dekket inn av basisen på enheten. 

Vi har per i dag 3 aktive prosjekter. 
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Ledelsesvurdering 1. tertial 2015 

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  
 
 

 

Rapporterende enhet: 
Institutt for medisinske 
basalfag 

 Rapportert av: 
Jan G. Bjålie og 
Eva Helene 
Mjelde 

 Periode: 
1.tertial 
2015 

 

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 
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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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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. 
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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
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• 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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Sak 21/2015 ”Ledelsens gjennomgang” på fakultetsnivå 
 

”Ledelsens gjennomgang” skal skje både på universitets-, fakultets- og instituttnivå. Hensikten 
med den årlige gjennomgang av HMS-systemet er å sikre at systemet fungerer. Ved 
gjennomgangen skal derfor ledelsen på de ulike nivåene ha fokus på følgende forhold: 

 Er HMS-systemet hensiktsmessig? 

 Håndterer HMS-systemet OiUs arbeidsmiljøpolicyer og mål? 

 Oppnås ønskede resultater? 

 
Fakultetsledelsen gjennomførte ”Ledelsens gjennomgang” 6.mai 2015 med blant annet 
tilsendte HMS-årsrapporter fra fakultetsadministrasjonen og instituttene som underlag. 
Gjennomgangen med tiltaksplan legges med dette fram for MED-LAMU til orientering 
 
 
 
Bjørn Hol      Liv B. Finess 

MED-LAMU-leder      sekretær for MED-LAMU 

 

Vedlegg: 

Underlag m/vedlegg og referat m/tiltaksplan 

astrhol
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Ledelsens gjennomgang – underlag, møtereferat og tiltaksplan 

Sammenfatning 2015 for HMS-arbeidet i 2014 

Ledelsens gjennomgang på fakultetsnivå viser at HMS-systemet ved fakultetet i store trekk fungerer etter intensjonen (konf. prosedyren for ”Ledelsens 

gjennomgang”).  Det er likevel slik at det er knyttet utfordringer til å få det systematiske HMS-arbeidet til å bli en integrert del av ledernes ansvar på alle 

nivåer i organisasjonen (konf. HMS-årsrapportene for 2014 fra instituttene)  

Underlag 

Sjekkliste Underlag Vedlegg 

nr 

a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av 

samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som 

organisasjonen pålegger seg 

HMS-internrevisjonsrapporter:  

UiO sentralt hadde bestemt at laboratoriesikkerhet skulle internrevideres i 2013. 

Dette gjaldt fire fakulteter, blant annet IMB ved MED-fakultetet. Da IMB fikk tilsyn 

fra Arbeidstilsynet, ble den planlagte internerevisjonen utsatt. Det er uklart når 

denne revisjonen vil bli gjennomført. 

Det er ikke utarbeidet egen plan for internrevisjon ved fakultetet.  

 

 

 

 

Vurdering av samsvar: 

HMS-stab har ansvar for å fange opp endringer i regelverk og rammebetingelser. 

Enhetsledere er ansvarlig for at lokale prosedyrer er i tråd med lov og forskrifter og 

sørge for at lokale prosedyrer oppdateres ved behov. Det er ukjent om enhetslederne 

har sjekket om lokale prosedyrer er i tråd med lov og forskrifter eller om de på en 

systematisk måte gjør årlige samsvarsvurderinger av utvalgte prosedyrer. Enhetene 

er ikke blitt bedt om å rapportere på dette i årsrapporten for 2014. 
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 

nr 

b) resultater av deltagelse og konferering Referat fra leder og verneombud sin gjennomgang av verneombudets deltagelse i 

HMS-arbeidet. 

Enhetene er ikke blitt bedt om å rapportere på dette i HMS- årsrapporten, men det er 

lite trolig at leder og verneombud sammen har foretatt en evaluering av 

verneombudenes deltagelse i HMS-arbeidet. 

 

Liste over hvor verneombudet eller andre ansattrepresentanter har deltatt i HMS-

arbeidet det siste året. 

Verneombudene har deltatt på vernerunder der dette har blitt gjennomført i 2014. 

Ledelsen ved enhetene har hatt jevnlige møter, både med ledende verneombud og 

med noen av områdeverneombudene. 

Lokalt hovedverneombud/områdeverneombudet for Fak.adm. er for perioden 2012-

2014 en av ansattrepresentantene i MED-LAMU sammen med to andre 

ansattrepresentanter. Alle verneombudene ved IMB er enten medlemmer eller 

observatører i IMB-LAMU. Ved Klinmed er verneombud arbeidstakerrepresentanter 

i Klinmed- LAMU.  

 

c) relevante henvendelser fra eksterne interesseparter, 

inklusive klager 

Liste over henvendelser angående HMS fra samarbeidspartnere, finansører, 

underleverandører eller andre. 

Samarbeidsavtale om HMS mellom OUS og UiO ble underskrevet mars 2012. 

Arbeidet med å utarbeide den tilhørende veiledningen ble ferdigstilt høsten 2013. 

Avtale med Ahus er nå kommet så langt at den er sendt til partene for signering. Når 

dette er på plass, vil det utarbeides en tilhørende veileder. 
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 

nr 

d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon Statistikk for sykefravær. 

Fakultetet hadde i snitt et sykefravær på 2,4 % i 2014 mot 2.24 % i 2013. Med et så 

lavt sykefravær stilles det spørsmål ved om alt fravær blir registrert i HR-portalen 

slik det skal. Det antas at det skjer en viss underrapportering fra vitenskaplige 

ansatte generelt og ansatte i 20 % stillinger ved Klinmed spesielt. 

 

Enkelte avdelinger/seksjoner hadde et langt høyere sykefravær, men dette skyldes 

som oftest små enheter der en eller to personer har vært langtidssykemeldte. 

 

Enhetene rapporterer at de følger opp de sykemeldte i tråd med føringene i IA-

avtalen. IA-avtalen er endret fra 1.7.2014 – det er ikke lenger krav om at BHT skal 

være med på dialogmøter, men kan være med dersom en av partene ønsker det  

 

1 

Statistikk for uønskede hendelser. 

 

Fakultetet meldte inn 12 saker til UiOs avvikssystem i 2014 mot 7 i 2013, alle er 

meldt inn fra IMB. Det er meldt noen få saker i UiO-linjen ved Klinmed. Det er 

sannsynlig at det er en underrapportering av uønskede hendelser til UiO da disse kun 

blir meldt i sykehuslinjen i stedet for i begge linjer. 

 

 

Informasjon om beredskapssituasjoner, beredskapsøvelser. 

Lokal beredskapsplan ble ferdigstilt høst 2012. Det er gjennomført en sentral 

beredskapsøvelse i april 2014 der Lokalt hovedverneombud og HMS-koordinator var 

observatører. Fakultetet avventer revisjon av den sentrale beredskapsplanen før det 

arrangeres en beredskapsøvelse.  
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 

nr 

De fleste enhetene rapporterer at det henger interne varslingsplakater i lokaler der 

ansatte ved MED-FAK har sine arbeidsplasser, mens IMB jobber med å få dette på 

plass i alle laboratorier 

Ved Sogn Arena ble det gjennomført brannøvelse i 2014. Det er inngått avtale med 

BOS om brannøvelse hvert annet år. Helsam og KLinmed  rapporterer at 

brannøvelser er gjennomført i alle UiO-bygg i 2014, mens det ikke er gjennomført 

brannøvelse ved IMB.. 

Resultater av arbeidsmiljøundersøkelser. 

HMS-årsrapporten for 2014 fra enhetene viser at vernerunde er gjennomført i 

fakultetsadministrasjonen og Helsam, men ikke på REK og i flere av verneområdene 

på Klinmed og på IMB. 

Arbeidsmiljøundersøkelse, ARK, ble igangsatt i Fakultetsadministrasjonen i 

des.2013, oppfølgingsmøter ble gjennomført vår 2014, mens tiltaksplanene vil bli 

fulgt opp 2015. Klinmed og HELsam gjennomførte undersøkelsen i 2014 og vil jobbe 

med oppfølgingen i 2015.   

 

Resultater av tilsyn fra myndighetene. 

Det har ikke vært gjennomført tilsyn fra myndighetene i 2014. 

 

 

Resultater av overvåkning / målinger. 

IMB meldte i fjor inn behov for helseundersøkelser og ulike målinger av inneklima til 

BHT. Det meste av dette er fulgt opp og gjennomført, men noen tiltak er etter avtale 
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 

nr 

med instituttledelsen flyttet til 2015. 

e) i hvilken grad målet er oppnådd Måloppnåelse og manglende måloppnåelse innen HMS. (Har virksomheten egne 

HMS-mål, bruk dem, hvis ikke bruk UiOs HMS mål.)  

 

MED-FAK har ikke utarbeidet egne mål. Det er utarbeidet en HMS-strategiplan for 

perioden 2014 – 2020 på basis av UiOs operasjonelle mål.  

 

Operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved UiO 

Ha risko under kontroll ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å 
fremstå som fullt forsvarlig gjennom et aktivt arbeid med: 

 

 Identifisering av aktuelle HMS-risikoer - ivaretas gjennom risikovurderinger, 
vernerunder, tilsyn og revisjoner. 

 Konkret ansvarsplassering – er konkretisert i HMS- strategiplan 2014 – 2020. 
Enheten har satt i gang tiltak for å oppnå dette. 

 God risikostyring og tilpasset beredskap – er konkretisert i HMS- strategiplan 
2014 – 2020. Enhetene har igangsatt tiltak for å sørge for dette.  

 

Enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå med et arbeids- og 
læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet gjennom: 

 

 Kontinuerlig forbedringsarbeid – ivaretatt gjennom det systematiske HMS-
arbeidet 

 Utstrakt medvirkning – ivaretatt gjennom vernetjenesten,  medarbeidersamtaler 
og allmøter 

 Utøvelse av tydelig ledelse – er konkretisert i HMS- strategiplan 2014 – 2020. 
Enheten har satt i gang tiltak for å oppnå dette.   
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 

nr 

 
f) status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak 

og forebyggende tiltak 

Oppsummering av hvordan uønskede hendelser er håndtert, om uønskede hendelser 

fører til tiltak, hvor mange som er åpne og lukket, hvor lang tid det tar å lukke 

sakene. 

Det er kun IMB som har meldt inn uønskede hendelser til HMS- stab. Det kan se ut 

til at uønskede hendelser i hovedsak rapporteres i OUS- linjen ved Klinmed, ikke til 

UiO.   

I henhold til HMS-årsrapporten fra IMB er det igangsatt tiltak i forhold til de meldte 

hendelsene. Sakene ansees derfor som lukket. 

 

g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere 

gjennomgåelser 

Tiltaksplan fra forrige ledelsens gjennomgang med status. 

Forslaget om at institutt med egne prosedyrer bør rapportere om det er gjort 

samsvarsvurderinger med lov/forskrifter kom ikke med i HMS-

årsrapporteringsskjemaet for 2014. 

Et punkt om konkret gjennomgang/evaluering av verneombudets deltagelse kom 

ikke med i HMS-årsrapporteringsskjemaet for 2014. 

På basis av den årlige ”Ledelsens gjennomgang” og utvalgte strategier skal det 

utarbeides en handlingsplan for 2015- 2016 med derpå årlige revisjoner i 

strategiperioden. Enhetene er ikke blitt bedt om å rapportere om dette er gjort i HMS-

årsrapporten for 2014.   

2 

 

h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn 

til lovbestemte krav og andre krav som angår 

Informasjon om endrede lover og forskrifter, ny teknologi etc.  
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Sjekkliste Underlag Vedlegg 

nr 

arbeidsmiljøet For å etterkomme kravene i OHSAS-standarden er det utarbeidet en HMS-

strategiplan. Det er laget nye HMS-websider for fakultetet på overordnet nivå og for 

fakultetsadministrasjonen, Helsam, IMB og Klinmed som dokumenterer det 

systematiske HMS-arbeidet.  

i) anbefalinger om forbedringer HMS-faglige anbefalinger. 

Det kan være grunn til å evaluere skjemaet for HMS-årsrapportering for å forenkle, 

men også for å få med spørsmål som belyser alle forhold som ”Ledelsens 

gjennomgang” skal vurdere . 
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Møtereferat 

Enhet: MED-FAK Dato: 06.05.2015 

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

(ass.fakultetsdirektør) 

 

HMS-koordinator: Liv B.Finess 

Tiltaksplan 2015 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

a) resultater av interne revisjoner og 

vurderinger av samsvar med lovbestemte krav 

og med andre krav som organisasjonen 

pålegger seg 

Ledelsen ser det ikke som aktuelt å utarbeide egen revisjonsplan for 

2015.  

Institutt med egne prosedyrer skal rapportere om det er gjort 

samsvarsvurderinger med lov/forskrifter, alternativt om det er laget 

en plan for samsvarsvurdering av et utvalg prosedyrer i løpet av en 

angitt tidsperiode. Et punkt om dette legges inn i HMS-

årsrapporteringsskjemaet for 2015. 

01.12.2015 Fakultetsledelsen 

HMS-koordinator 

 

b) resultater av deltagelse og konferering For å styrke deltagelse og konferering utover det som skjer i de foraene 

som eksisterer ved de ulike enhetene, ønsker Fakultetsledelsen å ha et 

fellesmøte med verneombudene ved fakultetet en gang i året, fortrinnsvis 

i løpet av høstsemesteret.  

Et punkt om konkret gjennomgang/evaluering av verneombudets 

deltagelse legges inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet for 2015. 

01.12.2015 Fakultetsledelsen 

HMS-koordiinator 

 

c) relevante henvendelser fra eksterne Ingen Dato   
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

interesseparter, inklusive klager  

d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon HMS-årsrapportene for 2014 fra enhetene viser at  

 det er uklart om alle har fått tilbud om medarbeidersamtaler 

 det er uklart om opplæring av ansatte og studenter blir tilstrekkelig 

dokumentert 

 vernerunder ikke er gjennomført alle steder 

 tiltak nedfelt i handlingsplaner bare delvis er fulgt opp og  

gjennomført 

 

Noen forhold bør følges nøye pga av mulig underrapportering:  

 oppfølging av sykemeldte  

 rapportering av uønskede hendelser/avvik (Klinmed). 

 

Andre fokusområder for 2015 bør være: 

 Tydeliggjøring av ansvar for oppfølging av ansatte og for det 

systematiske HMS-arbeidet ved instituttenes underenheter 

 Planlagte helseundersøkelser og ulike målinger av inneklima  

 Gjennomføring og oppfølging av ARK ved alle enheter 

 

Det sendes et brev til instituttene der de blir gjort oppmerksom på hva 

«ledelsens gjennomgang» på fakultetsnivå har avdekket som 

forbedringspunkter, samt å be om at resultatet/tiltaksplanen av 

instituttenes «gjennomganger» blir formidlet til fakultetsledelsen. 

 

 

19.06.2015 Fakultets- og 

instituttledelsen 

 

 

 

 



Universitetet i Oslo 
 

 

Skjema for ledelsens gjennomgang  Dokumentnr. i ePhorte:  

2012/11454-36 

Side      : 3 av 3 

Utarbeidet av :  

HMS-stab, OPA 
 Dato      :  24.09.2012  

Utgave : 1 

 

3 
 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

e) i hvilken grad målet er oppnådd UiOs operasjonelle HMS-mål er til en viss grad nådd. Fakultetets HMS-

strategiplan for 2014 – 2020 m/årshjul synliggjør strategier for å kunne 

nå målene.  

For å nå målet om «Tydelig ledelse», skal alle ledere ved Med.Fak 

gjennomføre Modul 5 i UiOs HMS-opplæringstilbud . Tiltaket er tatt inn i 

fakultetets årsplan for 2015 – 2017. Enhetslederne minnes om dette i 

oppstart av hvert semester. Et punkt om dette legges inn i HMS-

rapporteringssskjemaet for 2015.  

01.12.2015 Fakultetsledelsen, 

Instituttledelsen 

HMS-koordinator 

 

f) status for undersøkelse av hendelser, 

korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 

Meldte avvik er lukket Dato   

g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere 

gjennomgåelser 

Ikke gjennomførte tiltak skal effektueres i 2015  01.12.2015 Fakultetsledelsen 

og HMS-koord. 

 

h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling 

med hensyn til lovbestemte krav og andre krav 

som angår arbeidsmiljøet 

Fakultetes dokumentasjon av et systematisk HMS-arbeid i tråd med 

kravene i OHSAS-standarden videreføres med fokus på gode nettsider. 

31.12.2015 HMS-koordinator  

i) anbefalinger om forbedringer Evaluere og justere skjemaet for HMS-årsrapportering. Sende ut 

beskjed til enhetene om rapportering gjennom Ephorte for å sikre 

tilbakemelding innen fristen (utgangen av januar hvert år).  

01.12.2015 HMS-

koordordinator 
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Møtereferat 

Enhet: MED-FAK Dato: 25.04.2014 

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

(ass.fakultetsdirektør) 

 

HMS-koordinator: Liv B.Finess 

Tiltaksplan 2014 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

a) resultater av interne revisjoner og 

vurderinger av samsvar med lovbestemte krav 

og med andre krav som organisasjonen 

pålegger seg 

Ledelsen ser det ikke som aktuelt å utarbeide egen revisjonsplan for 

2014. Internrevisjon av andre HMS-områder enn laboratoriesikkerhet 

vurderes i løpet av året. En eventuell plan for kommende år skal 

godkjennes av MED-LAMU.  

Institutt med egne prosedyrer bør rapportere om det er gjort 

samsvarsvurderinger med lov/forskrifter. Et punkt om dette legges 

inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet for 2014. 

01.12.2014 Fakultetsledelsen 

HMS-koordinator 

Nei 

b) resultater av deltagelse og konferering For å styrke deltagelse og konferering utover det som skjer i de foraene 

som eksisterer ved de ulike enhetene, ønsker Fakultetsledelsen å ha et 

fellesmøte med alle verneombudene ved fakultetet en gang i året. For 

2014 avholdes det et forberedende planleggingsmøte med de ledende 

verneombudnene i løpet av våren, mens et eventuelt fellesmøte avholdes 

etter at valg av nye verneombud er gjennomført, dvs i løpet av november 

måned. 

Et punkt om konkret gjennomgang/evaluering av verneombudets 

01.12.2014 Fakultetsledelsen 

HMS-koordiinator 

Nei 
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

deltagelse legges inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet for 2014. Nei 

c) relevante henvendelser fra eksterne 

interesseparter, inklusive klager 

Ingen Dato   

d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon HMS-årsrapportene for 2013 fra enhetene viser at  

 det er uklart om alle har fått tilbud om medarbeidersamtaler 

 det er uklart om opplæring av ansatte og studenter blir tilstrekkelig 

dokumentert 

 vernerunder ikke er gjennomført alle steder 

 tiltak nedfelt i handlingsplaner bare delvis er fulgt opp og  

gjennomført 

 

Noen forhold bør følges nøye pga av mulig underrapportering:  

 oppfølging av sykemeldte  

 rapportering av uønskede hendelser/avvik (Klinmed). 

 

Andre fokusområder for 2014 bør være: 

 Tydeliggjøring av ansvar for oppfølging av ansatte og for det 

systematiske HMS-arbeidet ved instituttenes underenheter 

 Planlagte helseundersøkelser og ulike målinger av inneklima  

 Gjennomføring og oppfølging av ARK ved alle enheter 

  

Det sendes et brev til instituttene der de blir gjort oppmerksom på hva 

«ledelsens gjennomgang» på fakultetsnivå har avdekket som 

forbedringspunkter, samt å be om at resultatet/tiltaksplanen av 

instituttenes «gjennomganger» blir formidlet til fakultetsledelsen. 

31.05.2014 Fakultets- og 

instituttledelsen 

 

 

 

Ja 
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

e) i hvilken grad målet er oppnådd UiOs operasjonelle HMS-mål er til en viss grad nådd. Fakultetets HMS-

strategiplanen for 2014 – 2015 m/årshjul synliggjør strategier for å 

kunne nå målene.  

For å nå målet om «Tydelig ledelse» når det gjelder HMS-arbeid, skal 

Modul 5 i UiOs HMS-opplæringstilbud tilbys alle ledere ved Medfak i 

løpet av høsten 2014. 

På basis av den årlige ”Ledelsens gjennomgang” og utvalgte strategier 

skal det utarbeides en handlingsplan for 2014- 2015 med derpå årlige 

revisjoner i strategiperioden. 

01.12.2014 Fakultetsledelsen, 

Instituttledelsen 

HMS-koordinator 

Nei 

f) status for undersøkelse av hendelser, 

korrigerende tiltak og forebyggende tiltak 

Meldte avvik er lukket Dato   

g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere 

gjennomgåelser 

Ikke gjennomførte tiltak skal effektueres i 2015  01.12.2014 Fakultetsledelsen 

og HMS-koord. 

 

h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling 

med hensyn til lovbestemte krav og andre krav 

som angår arbeidsmiljøet 

Fakultetes dokumentasjon av et systematisk HMS-arbeid i tråd med 

kravene i OHSAS-standarden videreføres med fokus på gode nettsider. 

01.12.2014 HMS-koordinator Ja 

i) anbefalinger om forbedringer Evaluere og justere skjemaet for HMS-årsrapportering. Sende ut 

beskjed til enhetene om rapportering gjennom Ephorte for å sikre 

tilbakemelding innen fristen (utgangen av januar hvert år).  

01.12.2014 HMS-

koordordinator 

Ja 
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