
Universitetet i Oslo

Rapporterende enhet:

MED

Rapportert av:

Mette Groseth 

Langballe

Periode:

2.tertial 

2015

Ledelsesvurdering 2. tertial 2015

1. Innledning

Fakultetet har stor aktivitet på alle nivåer og det skjer en betydelig utvikling både innen forskning og 

undervisning.

Andre runde av Scientia Fellows hadde frist medio mai for å melde seg på som vertskap for 

innkommende eller utgående postdoktorer. Innen fristen var 24 tematiske områder identifisert, og det 

ble lyst ut rundt 40 årsverk, med frist ultimo september.

Den reviderte studieplanen i medisin, Oslo 2014, hadde oppstart av modul 1 høsten 2014. Våren 2015 

ble modul 4 implementert, og i høst ble modul 2 og 5 innført. Modul 2 bygger på modul 1, og disse to 

modulene omfatter til sammen alle basalfagene i medisinstudiet. Modul 4 er blitt mer samlet med 

fagene nevrologi, ØNH og øye, og modul 5 er blitt en helhetlig psykiatri -og rusmodul.

I juni ble Professor Ludvig M. Sollid og forskerne hans er utpekt som én av fem verdensledende 

forskergrupper ved UiO i høst. Litt senere ble Sollid tildelt Jahre-prisen 2015 sin forskning som avdekket 

de molekylære mekanismene som fører til cøliaki.

I juni ble Professor Erik Fosse tildelt Universitetet i Oslos innovasjonspris for sine nyskapinger innen 

medisin og helsevesen.

Det medisinske fakultet kom godt ut av NFR- tildeling av infrastrukturmidler i 2015. Harald Stenmark og 

Kjetil Taskén vant fram med sine søknader, og ble tildelt henholdsvis 49,4 og 29,5 millioner kroner.  

Også søknader med forskere fra fakultetet som partnere fikk god uttelling.

2. Vurdering  av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet i henhold 

til årsplan

Status for de ulike tiltakene i årsplanen fremkommer i vedlagte «Status for gjennomføring av tiltak per 

2.tertial. Hovedtrekk av oppnådde resultater og gjennomførte aktiviteter er:

 Revisjon av studieplanen i medisin følger planlagt fremdrift og modul 2 og 5 er iverksatt fra 

august 2015

 Planen for gjennomføring av Scientia Fellows følges og andre utlysning er åpen frem til 

20.september.

 Ordningen med utdanningsledere er på plass ved alle instituttene

 Ordningen med PhD-koordinatorer er på plass ved alle instituttene 
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b. Vurdering av årsverksutvikling

Årsverksutvikling generelt

Utviklingen i det totale antall årsverk har vært relativ stabil i perioden 2008-2014. Det har vært en svak 

vekst i de internt finansierte vitenskapelige årsverk og en noe sterkere vekst i de administrative årsverk. 

For de eksternt finansierte årsverkene er det minimal endring for samme periode.

Forholdet mellom vitenskapelig og administrative stillinger

Forholdstall mellom vitenskapelige og administrative årsverk i perioden:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,48 2,03 2,08 2,14 2,27 2,07 2,01

I 2008 hadde fakultetet 2,5 vitenskapelige årsverk pr administrative årsverk. I 2014 var dette 

forholdstallet 2,0. Økningen i de administrative årsverkene har flere årsaker. I forbindelse med 

omorganiseringen av fakultetet med tre store institutter ble administrasjonen styrket og 

profesjonalisert. Også det lokale administrative ledd i instituttene ble styrket, med blant annet 

klinikkvise administrative koordinatorer, og med en stedlig administrasjon for Institutt for klinisk 

medisin og Institutt for helse og samfunn, siden disse er spredt på mange lokasjoner.

Fakultetet har også styrket støttefunksjoner til forskning og utdanning. Blant de største satsingene er 

etablering av Enhet for ekstern forskningsfinansiering og nå Helsevitenskapelig utdanningssenter. På 

utdanningssiden har blant annet revisjonen av studieplanen i medisin og nye evalueringsformer ført til 

høyere administrativ bemanning. Andre forhold som påvirker fakultetets administrative bemanning er 

stor eksternt finansiert virksomhet og en stor stab med tekniske årsverk. Det er noe overraskende at 

datagrunnlaget for årsverksutviklingen ikke inkluderer tekniske stillinger.

Forholdet mellom internt og eksternt finansierte årsverk

Forholdstallet mellom internt og eksternt finansierte årsverk i perioden:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,65 1,67 1,87 2,19 1,97 1,98 1,83

Forholdstallet mellom internt og eksternt finansierte årsverk i perioden er relativ stabilt for fakultetet 

som helhet, men det er variasjoner mellom instituttene. Ved Institutt for medisinske basalfag var for 

eksempel 27 % av rekrutteringsstillingene i 2008 finansiert av basismidler, men andelen har økt til over 

50 % etter 2010. Dette skyldes både at antall internt finansierte rekrutteringsstillinger har økt, men 

også utfordringene instituttet har med å få tilslag på søknader om eksterne midler.

Forholdet mellom faste og midlertidige stillinger

Andelen internt finansierte midlertidige administrative årsverk utgjør 10 % i 2014. For de vitenskapelige 

stillingene er dette høyere og utgjør over 50 %, men korrigert for rekrutteringsstillingene utgjør 

midlertidige stillinger vel 11 %.

For den eksternt finansierte virksomheten er hovedregelen for både vitenskapelige og administrative 

årsverk midlertidig tilsetting. 
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Planer for årsverksutvikling i langtidsperioden

Det medisinske fakultet inkludert BIO og NCMM har en prognose på 1134 årsverk i 2015, dette er 

inkludert basis og eksternt finansiert virksomhet. Fram til 2019 går dette ned til 1059. En nedgang på 75 

årsverk. Det er BIO, NCMM og Klinmed som har den største nedgangen i årsverk. Dette kan tyde på 

utfordringer i kvaliteten på tallene for disse enhetene. BIO/NCMM er helt nye på MED og driften på 

sentrene er ikke tilpasset til å bli målt på slike parametere. Klinmed har hatt problemer med 

budsjetteringsverktøyet, noe som kan forklare deres avvik. Basis er forventet å gå ned fra 740 til 712 

årsverk mens EFV skal gå ned fra 393 til 347 årsverk. På basis er det rekrutteringsstillinger som går mest 

ned, mens på EFV er det reduksjon i administrative stillinger, ingeniører og vit.ass.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Basisvirksomhet

Vitenskapelige årsverk * 379 347 379 392 400 402 397

Herav midlertidige årsverk 210 188 214 237 241 221 216

Herav rekrutteringsstillinger 141 120 150 170 173 180 169

Administrativt ansatte 153 171 182 183 176 195 197

Herav midlertidige årsverk 22 30 35 29 21 26 20

Eksternfinansiert virksomhet

Vitenskapelige årsverk * 296 280 267 239 262 273 297

Herav midlertidige årsverk 276 263 252 220 244 244 264

Herav rekrutteringsstillinger 204 178 159 133 149 156 171

Administrativt ansatte 27 30 33 23 31 29 28

Herav midlertidige årsverk 14 17 15 14 18 14 11

Utvikling i antall årsverk
Antall årsverk per 1.10

c. Status for den økonomiske situasjonen

Det medisinske fakultet har 709 millioner kroner i inntekter hittil i år. 64 % av dette er basisinntekter 
mens 36 % er den eksternt finansierte virksomheten.

Internfinansiert virksomhet - Basis:

Resultatet for basisvirksomheten pr 31. august 2015 er et overskudd på 57 millioner kroner. Dette er 27 
millioner høyere en budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak høyere mottatte inntekter enn budsjettert. 
Personalkostnader er 7 millioner lavere enn budsjett mens andre driftskostnader og investeringer er 
over budsjett hittil i år. Nettobidrag fra prosjekter og prosjektavslutninger er 6 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 9,3 millioner av avviket, mens 
resten er mottatte utstyrsmidler og andre strategiske tildelinger fra enheter på UiO.

Avvik i personalkostnader skyldes dels at lønnsveksten har vært lavere enn budsjettert, men forsinket 
tilsetting i vitenskapelige stillinger utgjør en større innsparing. Besparelsene som følge av 
lønnsoppgjøret er beregnet til å bli 6,3 millioner kroner ved utgangen av året. Dette vil dels bli brukt til 
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å dekke inn underskudd ved dyrestallen på IMB i tillegg til at vi fordeler mer i driftsmidler til 
vitenskapelige.

Bundne midler på basis utgjør pr 31. august 57,4 millioner på instituttene. I tillegg har fakultetet avsatt 
14,3 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 av SUS-salen i Søsterhjemmet og internasjonalisering. 

I perioden fram mot 2019 er det forventet at fakultetets overskudd vil ligge rundt 30 millioner. 
Størrelsen på de bundne midler er også forventet å være stabil. En stor usikkerhetsfaktor for fakultetet 
er størrelsen på eksternfinansiert virksomhet. Prosjektenes nettobidrag til basis er på 39 millioner hittil 
i år. Dersom fakultetet ikke lykkes tilstrekkelig i å hente nye prosjekter vil det prognostiserte resultatet 
kunne forverres.

Fakultetets to nye institutter inngår ikke i tabellverket nedenfor. De har begge en sunn økonomi hvor 
de går i overskudd med til sammen 21 millioner ved utgangen av august. Dette skyldes at de ikke har 
hatt full bemanning hittil i år. De er i prosessen med å rekruttere nye gruppeledere. Prognosen for 
utgangen av året tilsier at de skal ende opp med samme overskudd som de har nå. I langtidsprognosen 
skal de begge øke aktiviteten noe og bygge ned overskuddene til 8 millioner ved utgangen av 2019.

I fakultetets fordeling for 2016 er det disponert 18 millioner mer enn det vi får i inntekter. 7 av disse 
millionene er tenkt finansiert av frie midler fra et overskudd i regnskapet for 2015. Resten er en 
forhåndsdisponering av fremtidige RBO inntekter fra EU-prosjektet Scientia Fellows.

Regnskap T2 2014 Regnskap T2 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Inntekter -410 238 -456 803 -639 017 -691 443 -671 788 -663 803 -668 749 -656 600

Personalkostnader 333 712 346 340 554 820 547 202 571 769 561 264 552 138 554 108

Driftskostnader 78 060 98 292 138 491 158 912 158 959 168 468 180 018 175 488

Investeringer 19 102 29 016 21 807 51 239 14 881 12 300 10 650 10 800

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning 20 636 16 846 76 102 65 910 73 820 78 229 74 056 83 795

Nettobidrag -35 809 -38 949 -74 881 -67 286 -73 770 -74 145 -75 987 -77 078

Prosjektavslutning 1 038 2 878 1 331 3 998 151 0 0 0

Årsresultat med nettobidrag 

og prosjektavslutning -14 135 -19 224 2 552 2 622 201 4 084 -1 931 6 718

Overført fra i fjor -37 122 -37 824 -37 824 -37 824 -35 202 -35 001 -30 918 -32 848

Akkumulert resultat -51 257 -57 048 -35 272 -35 202 -35 001 -30 918 -32 848 -26 131

Eksternt finansiert virksomhet:

Fakultetet har pr 31. august 660 aktive eksternt finansierte prosjekter.  Av disse er 35 prosjekter 
finansiert av EU og 146 finansiert av NFR. Disse prosjektene har en samlet totalramme på 2,96 
milliarder kroner. Egenandelen av dette utgjør 460 millioner kroner og ekstern finansiørs andel er 2,5 
milliarder kroner. 

Totalt overskudd pr. 31. august er 250 millioner kroner. Dette er 53 millioner høyere enn budsjettert. 
Inntektene er omtrent som budsjettert hittil i år mens kostnadene er 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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I langtidsperioden er det forventet at innestående midler (overskudd) på eksterne prosjekter vil gå noe 
ned. En nedgang tilsvarende det som vises i tabellen er nok ikke realistisk og skyldes problemer med 
budsjetteringsverktøyet på Institutt for klinisk medisin.

Regnskap T2 2014 Regnskap T2 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019

Inntekter -274 161 -252 590 -397 216 -397 394 -390 278 -435 011 -403 364 -406 442

Personalkostnader 138 667 137 650 252 852 235 351 246 532 232 433 219 425 205 533

Driftskostnader 70 531 73 342 179 823 178 981 171 177 129 522 124 696 129 444

Investeringer 6 956 6 940 817 4 927 1 476 1 309 1 309 533

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning -58 007 -34 658 36 276 21 864 28 908 -71 746 -57 933 -70 931

Nettobidrag 35 854 39 194 64 079 65 208 68 023 68 424 69 533 69 569

Prosjektavslutning -1 038 -2 878 -1 455 -3 623 -347 0 0 303

Årsresultat med nettobidrag 

og prosjektavslutning -23 192 1 657 98 899 83 450 96 583 -3 322 11 599 -1 060

Overført fra i fjor -217 702 -251 733 -251 733 -251 587 -168 137 -71 554 -74 876 -63 276

Akkumulert resultat -240 894 -250 076 -152 834 -168 137 -71 554 -74 876 -63 276 -64 336

Dato: 24.september 2015

Frode Vartdal

Dekan Bjørn Hol

fakultetsdirektør



Det	medisinske	fakultet

Status	for	gjennomføring	av	tiltak	per	2.	tertial	årsplan



Et	grensesprengende universitet

Tiltak	1:	Utdanning	med	høy	kvalitet	og	relevans

Milepæler	for	gjennomføring:

01.04.2015 Felles	og	fakultære	tiltak	for	økt	kvalitet	i	ph.d.-utdanningen	er	vurdert	
med	sikte	på	videre satsinger, eksempelvis	styrking	av
veilederkompetanse.

31.12.2015 Fakultetene har	utarbeidet	lokale rutiner og	tatt	i	bruk	revidert	
kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten på	alle	nivåer.	

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende	enheter,	med	bistand	fra	Avdeling	for	fagstøtte

Status	for	gjennomføring:
Fakultetet har ca 1500 kandidater på PhD-programmet.  Det har vært arbeidet over en lang 
periode med økt kvalitet i PhD-utdanningen, blant annet er det foretatt en evaluering av 
hele kursporteføljen og det er etablert nye introduksjonskurs.

Det er ansatt en PhD-koordinator på hvert institutt og ordningen styrkes fra 2016 med to 
PhD-koordinatorer ved Institutt for klinisk medisin.

Fakultetet viderefører sitt arbeid med å styrke forskerutdanningen, med fokus på 
kvalitetssikring av kandidat, forskningsprosjekt, utdanningsdel, oppfølging av kandidatens 
gjennomføring og administrative rutiner.

I mars ble kvalitetssystem for PhD-programmet vedtatt. Kvalitetssystemet vil sikre 
kontinuerlig vurdering av kvalitet, avdekke sviktende kvalitet i utdanningen og legge til rette 
for forbedringstiltak.

Fakultetet har nå fått nye nettsider for forskerutdanningen, hvor informasjonen nå er samlet 
på ett sted slik at det blir lettere å finne frem.

I samarbeid med Helse SørØst arrangerer fakultetet årlig et forskningsveiledningskurs for 
nåværende og fremtidige veiledere. Kurset går over 2 x 3 dager og gjennomføres med hjelp 
av fagområdet for universitetspedagogikk. Kurset har fått meget bra evalueringer og det er 
stor etterspørsel etter kurset.

Tiltak	2:	Tverrfaglighet i	forskning	og	utdanning

Milepæler	for	gjennomføring:

01.06.2015 Det	er	igangsatt	prosesser	for	å	utvikle	tverrfakultært	samarbeid	
innenfor	forskning	og	utdanning	på	området	livsvitenskap	i	tråd	med	
livsvitenskapsstrategiens	hovedkonsept.	

Ansvar: Universitetsledelsen	og	enhetene	i	fellesskap

01.06.2015 Den	organisatoriske	plattformen	for	Utpakking The Nordic	Model	
implementeres	fra	og	med	våren	2015.

Ansvar: Fakultetene

30.06.2015 Skisseprosjekt	til	nybygg	for	Livsvitenskap	foreligger

Ansvar: Fakulteter	med	bistand	fra	LOS	

31.12.2015 Kartlegge	og	gjøre	kjent	vilkår	og	modeller	for	tverrfakultært	samarbeid	



i	forskning	og	utdanning,	samt	vurdere	insentiver	og	arenaer	for	
samarbeid	på	tvers.	

01.03.2016							Unpacking	the	Nordic	Model :	Tre	tverrfakultære	grupper	er	etablert	og	
det	vil	gis	tilslag	om	incentivmidler.

Ansvar: Fakultetene

30.06.2016 Forprosjekt	nybygg	for	Livsvitenskap	er	gjennomført	

Ansvar:	 Eiendomsavdelingen

Status	for	gjennomføring:

Det medisinske fakultet medvirker aktivt i planleggingen av det nye Livsvitenskapsbygget.
Fakultetet har hatt representanter med inn i følgende temabrukergrupper: 
-læringskultur
-forskningslaboratorier
-kontorarbeidsplasser
-logistikk og distribusjon
-brukerutstyr for biomed
-Biomedfunksjonaliteter

Hver brukergruppe har per juni'15 levert sine innspill til skisseprosjektet

Fra september 2015 vil fakultetets representanter gå inn i forprosjektet innenfor de 
respektive temabrukergruppene.

Tiltak	3:	Publisering	med	høy	internasjonal	synlighet	og	gjennomslag

Milepæler	for	gjennomføring:	

31.12.2015:	 Fakultetene	og	tilsvarende	enheter	vurderer	insentivordninger	for	de	
enkelte	fagmiljøene	som	styrker	kvaliteten	på	enhetens	publisering.	

Ansvar: Fakultetene,	tilsvarende	enheter	med	støtte	fra	Avdeling	for	fagstøtte

Status	for	gjennomføring:

Fakultetet opprettholder oppmerksomheten rundt publiseringsaktiviteten.  Dette gjelder 
fortsatt problemstillingen om korrekt adressering for forskere med flere arbeidsgivere, men 
også målsettingen om at den vitenskapelige publiseringen nivå 2 tidsskrifter skal øke.

Det er iverksatt en kartlegging og analyse av publikasjonsaktiviteten på både forsker- og 
forskningsgruppenivå ved instituttene. Kartleggingen av forskningsaktivitet basert på data 
fra SAP, FS og Cirstin som sammenstilles med bibliometriske analyser utført med 
analyseprogrammet SciVal.

Analysen gjelder både faste og midlertidige ansatte og omfatter publiseringsomfang, 
publiseringsnivå, siteringer og første og andre forfatterskap. Med en slik analyse kan 
fakultetet iverksette målrettede tiltak og følge opp fagmiljøer som publiserer lite, men også 
fagmiljøer som er i startgropen for søknader til for eksempel EU.



Tiltak	4:	Videreutvikling av	forskningsinfrastruktur	

Milepæler	for	gjennomføring:	

30.03.2015 Praktiske	og	tjenestemessige	konsekvenser	av	den	nye	organiseringen	
av	nasjonal	eInfrastruktur	er	avklart	30.	mars	2015

Ansvar: Universitetets	senter	for	informasjonsteknologi.

30.06.2015 Anskaffelser	som	følge	av	universitetsstyrets	vedtak	om	éngangs-
investering	til	forskningsinfrastruktur	for	å	lette	aktiv	bruk	av	
Forskningsrådets	avskrivningsmuligheter	(leiested)	er	gjennomført.

Ansvar: Fakulteter	og	enheter	som	er	tildelt	investerignsmidler.	

31.12.2015 Infrastruktur	og	tjenester	for	sikker	forskning	på	sensitive	persondata	er	
tatt	i	bruk.

Ansvar: Universitetets	senter	for	informasjonsteknologi

Status	for	gjennomføring:
Leiestedsordningen er implementert for både NORBRAIN-utstyr (NFR infratruktur) og for 
utstyr innkjøpt av universitetsstyrets vedtak om engangsinvestering til 
forskningsinfrastruktur ved Institutt for medisinske basalfag.

Læringsuniversitetet

Tiltak	5:	Læringsmiljø	og	oppfølging	av	studentene

Milepæler	for	gjennomføring:

30.06.2015 Kandidatundersøkelsen	2014	er	fulgt	opp	med	nødvendige/relevante	
tiltak.	

30.04.2015 UiO	og	Karrieresenteret/SiO	utreder	mulig	modell	for	
karriereveiledning,	kursing	og	arbeidslivsrelevante	arrangementer	for	
PhD-kandidatene.

Ansvar:	 Fakultetene	i	samarbeid	med	SiO	ved	Karrieresenteret

31.12.2015 Alle	studieprogrammer	skal	identifisere	årsaker	til	uønsket	frafall	og	
vurdere	tiltak.	Alle	tiltak	skal	vurderes/evalueres	i	forhold	til	effekt,	
Basert	på	fakultetenes	arbeid	skal	det	foretas	en	systematisk	
gjennomgang	av	virkemidler.		

Ansvar:	 Fakultetene,	Enhet	for	lederstøtte,	Avdeling	for	fagstøtte

31.12.2016 Sophus	Bugges	hus	er	ferdig	rehabilitert	med	oppgradert	fysisk	
læringsmiljø

Ansvar:	 Eiendomsavdelingen

Status	for	gjennomføring:

Kandidatundersøkelsen 2014 viser at det jevnt over er et godt resultat for Det medisinske 
fakultet. De fleste får jobb raskt etter endt utdannelse. Undersøkelsen viste imidlertid at 
veldig få visste om karrièresenteret eller hadde benyttet seg av deres tilbud. Dette førte til 



at fakultetet før utgangen av 2014 underskrev en samarbeidsavtale med Karrieresenteret og 
de første kursene hadde oppstart tidlig 2015. 
På høstsemesteret legges det opp til at følgende kurs holdes:
Medisin

 Karrièrekurs for 6. semester 

 Jobbsøkerkurs for 12. semester 

 Intervjukurs for 12. semester 
Ernæring

 Jobbsøkerkurs for 10. semester 

 For få studenter til eget intervjukurs, men må få informasjon om felleskursene på 
Blindern

På vårsemesteret holdes følgende kurs:
Medisin

 Karrièrekurs for 6. semester 

 Jobbsøkerkurs for 12. semester 

 Intervjukurs for 12. semester 
Ernæring

 Karrièrekurs for 5. semester 
Bachelor og masterstudiene ved Institutt for helse og samfunn

 Karrierekurs for bachelor (2. året) 

 Jobbsøkerkurs for master (siste året) på norsk 

 Jobbsøkerkurs for master (siste året) på engelsk 
Bachelor og masterstudiene ved Institutt for helse og samfunn og ved ernæring

 Intervjukurs på norsk for master (siste året) og ernæring (10. semester) 

 Engelske studenter kan komme på drop-in time på Karrieresenteret 
(http://www.uio.no/english/studies/career/the-job-interview.html).

I vårsemesteret ble det nedsatt et utvalg som skal identifisere årsaker til uønsket frafall. 
Utvalget leverer sin rapport i oktober og eventuelle tiltak vil bli vurdert og iverksatt på 
bakgrunn av rapporten.

Tiltak	6:	Nyskaping	i	undervisning	og	læring	

Milepæler	for	gjennomføring:

31.12.2015 Alle	studieprogrammer	skal	vurdere	variasjonen	i	undervisnings- og	
læringsformer,	inkludert	bruken	av	digitale	ressurser,	og	vurdere	tiltak.	
Alle	tiltak	skal	vurderes/evalueres	i	forhold	til	effekt,		

Ansvar:	 Fakultetene,	USIT,	Avdeling	for	fagstøtte

Status	for	gjennomføring:

Fakultetet fortsetter sin offensive satsing på utdanningskvalitet. Det omfatter både 
revisjoner av eksisterende studieprogrammer, tiltak for å høyne kvaliteten på innhold i 
undervisningen og bedre evalueringen av studentenes kompetanse.

Den nye studieplanen i medisin Oslo 2014 innebærer både nye undervisnings – og 
evalueringsformer. Det foregår også en større samordning av masterprogrammene, hvor 
hensikten er å utvikle et mer fleksibelt studietilbud og gi studentene større valgfrihet. Begge 
revisjonene styrker tverrfaglighet.



Satsingen på digitale vurderingsformer videreføres og snart er alle skriftlige eksamener 

digitalisert. Dette er tester som krevende og kostbare å utvikle, men er valide med god 

reliabilitet og fakultetet har investert betydelige ressurser i dette arbeidet.

Fakultetet har vært pådriver og fått etablert nasjonale kompetansekrav i kliniske ferdigheter 

og klinisk undersøkelsesteknikk. I sammenheng med dette arbeides det med en opprustning 

og utvidelse av Ferdighetssenteret.

I desember 2014 vedtok fakultetsstyret å etablere et Helsevitenskapelig utdanningssenter 

(HUS). Senteret skal drive forskning og utvikling med høy relevans for fakultetets egne 

utdanninger og sørge for kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Senterets tre pillarer i 

oppstartsfasen er:

 Planlegge opplegg for evaluering av revisjonsprosessen av medisinstudiet

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

evaluere validitet og reliabilitet av fakultetets evalueringsformer

 Kartlegge innovative løsninger i helsesektoren som kan bidra til å realisere 

samhandlingsreformen.

For å styrke utdanningsledelsen er det ved hvert institutte opprettet en stilling som 
utdanningsleder som har hovedansvar for studiekvalitet og kvalitetssikring av utdanningen.

Et	samfunnsengasjert	universitet

Tiltak 7:	Innovasjon	og	samarbeid	med	arbeids- og	næringsliv

Milepæler	for	gjennomføring:

31.12.2015 Arealer	for	de	Sentre	for	fremragende	innovasjon	som	UiO	har	fått	ved	
tildelingen	i	2014	er	tilrettelagt

Ansvar: Eiendomsavdelingen

31.12.2016 Næringslivsforum	er	etablert	med	en	arrangements- og	
medlemsskapsportefølje	som	støtter	opp	under	partenes	(BI	og	UiO)	
strategiske	ambisjoner.

31.12.2016 Rådet	for	samarbeid	med	arbeidslivet	skal	ha	utarbeidet	en	plattform	for	
samarbeid	mellom	UiO	og	arbeidslivet.

31.12.2016 UiO	har	videreført	og	utviklet	det	skolefaglige	samarbeidet	med	Oslo	
kommune.

Ansvar: Fakultetene	og	underliggende	enheter, Avdeling	for	fagstøtte

Status	for	gjennomføring:

Senter for biostatistikk og epidemiologi som ligger under Det medisinske fakultet er partner i 
SFI-satsingen «BigInsight». Fakultetets forskere er betydelige bidragsytere til innovasjon 
gjennom Inven2.

Tiltak	8:	Grønt	UiO

Milepæler	for	UiO	sin	generelle miljøsatsing:



31.12.2015 Kildesorteringsgraden	har	økt	til	minst	50	prosent

31.12.2015 Rutine	for	årlig	kvantifisering	av	og	rapportering	av	prosjektenes	
samlede	miljøbelastning	er	innført

31.12.2015 Sparemål	for	kommende	5	år	for	energibruk	i	bygningsmassen	er	
etablert

31.12.2015 Nødvendige	systemer	for	avfallshåndtering	og	energibruk	er	etablert	slik	
at	fakultetene	er	i	stand	til	å	miljøsertifisere	seg	

Ansvar: Eiendomsavdelingen

31.12.2016 Det	er	gjennomført en	konseptstudie	for	å	oppnå	miljøgevinst	og	
rehabilitering,	med	vekt	på	energieffektivisering	av	eldre	bygningsmasse	
på	Nedre	Blindern.

Ansvar: Fakultetene	og	Eiendomsavdelingen

Status	for	gjennomføring:

Tiltak 9: Bedre	synliggjøring	av	universitetsmuseene

Milepæler	for	gjennomføring:

30.06.2015	 Samlet	plan	for	KHMs	museumsutbygging	på	Tullinløkka	skal	være	

fastsatt.
31.12.2015 Valg	av	arkitektonisk	løsning	og	skisseprosjekt	for	nytt	

Vikingtidsmuseum	på	Bygdøy skal	være	avsluttet.	Arbeid	med	utforming	
av	utstillingsprogram	for	det	nye	museet	skal	være	igangsatt.

31.12.2015 Detaljprosjektering	av	rehabilitering	W.	C.	Brøggers	hus	ved	NHM	er	
avsluttet.

31.12.2015 Massedigitalisering	av	karplante- og	mosesamlinger	er avsluttet	(NHM)
31.12.2016 Første	3-årsperiode	for	KHMs	“Saving	Oseberg”-prosjekt	skal	være	

fullført	i	henhold	til	prosjektplan. Plandokumenter og	finansierings-
grunnlag	for	prosjektets	del	2	skal	være	fastsatt.

Ansvar: Museene og	Eiendomsavdelingen

Status	for	gjennomføring:

Et	handlekraftig	universitet

Tiltak	10:	Konkurransearenaer	med	høy	kvalitet	

Forslag	til	milepæler:

31.12.2016 Alle	enheter	har	utviklet	tiltak	og	god	praksis	for	innhenting	av	midler	
fra	EU	og	Forskningsrådet.	

31.12.2016 Antall	EU-søknader	skal	økes,	både ERC	og	tematiske	utlysninger.	

Ansvar: Fakulteter,	tilsvarende	enheter,	bistand	fra	Avdeling	for	fagstøtte

31.12.2016 Det	skal	utvikles	målrettede	tiltak	for	rekruttering	av	forskere.	

Ansvar:	 Fakulteter,	tilsvarende	enheter,	bistand	fra	Avdeling	for	personalstøtte.	



Status	for	gjennomføring:
I 2012 ble det vedtatt å opprette en Enhet for ekstern finansiering ved fakultetet. Dette er 
nå i full drift. Enheten tilbyr bistand til en profesjonell søknadshåndtering og oppfølging av 
den eksterne virksomheten ved fakultetet. I tillegg benytter fakultetet ekstern 
konsulentbistand og eksterne ekspertpaneler for å hjelpe forskerne til å skrive gode spissede 
søknader til EU, NFR og andre prestisjefylte utlysninger.

I tillegg ønsker fakultetsledelsen å iverksette tiltak med siktemål å øke fremtidige inntekter, 
det vil si å bruke pengene slik at de gir mest mulig avkastning faglig og økonomisk. Det er en 
uttalt målsetting å oppnå mer finansiering fra EU, og skape villighet blant forsker å være 
med på det.  Det arbeides derfor for å etablere gode incentivordninger.  Tiltak som er 
ønskelig å sette i gang er å kvalitetsutvikle og profesjonalisere søknadsskrivingen og skape 
større synlighet i Brussel. Et viktig element er også å styrke «postgrant»-støtten.

Tiltak	11:	Administrativ	omstilling

Milepæler	for	gjennomføring:

30.06.2015 Analyse	av	behovet	for	endringer	i	infrastruktur	og	tjenester	som	
konsekvens	av	teknologisk	utvikling	innen	IT-området	er	gjennomført

31.12.2015	 Igangsatte	aktiviteter	knyttet	til	administrativ utvikling	er	gjennomført;	

UiOs	nettsted,	bilagslønn.	Arbeidet	med	støttesystem	for	eksternt	

finansiert	virksomhet	er	behovsvurdert	og	spesifisert.

31.12.2016 Organisasjon	og	kompetanseutviklingsplan	for	administrative	
funksjoner	som	skal	sikre	effektive	støtteprosesser	for	
primærvirksomheten	ser	utviklet

Ansvar: LOS

Status	for	gjennomføring:



Det	gode	universitetet

Tiltak	12:	Målrettet	kompetanseutvikling	og	oppfølging	av	ansatte,	styrke	
ledelsesfunksjonene	og	tydeliggjøre	lederroller	

Milepæler	for	gjennomføring:

31.12.2015 Hovedpunktene	i	rapporten	fra	«Scientific	Advicory	Board»	er	fulgt	opp.

Ansvar:	 Universitetsledelsen

30.12.2015 Det	skal	foreligge	et	målrettet	og	systematisk	kompetanseutviklings-
tilbud	for	ansatte	og	ledere	ved	UiO,	hvor	også	ansvarsfordelingen	
mellom	fakultetene	og	tilsvarende	enheter	og	de	sentrale	avdelinger	er	

avklart.
31.12.2015 Standardiserte	introduksjonsprogram	for	nyansatt medarbeidere	og	

ledere,	herunder	engelskspråklige, skal	tilbys	alle	nyansatte	av	alle	
fakulteter/museer	og	større	enheter.	Ansvarsfordelingen	mellom	lokalt	
og	sentralt	nivå	skal	avklares.

Ansvar: Avdeling	for	personalstøtte	i	samarbeid	med	aktuelle	enheter,	fakulteter	
og	tilsvarende	enheter.

31.12.2016 Det	skal	utvikles	målrettede	tiltak	for	utvikling	av	yngre	forskere.	

Ansvar:	 Fakulteter,	tilsvarende	enheter,	bistand	fra	Avdeling	for	personalstøtte.	

Status	for	gjennomføring:

Som et ledd i Scientia Fellows postdoktorprogram etableres det nå 
karrièreutviklingsprogram for både fakultetets postdoktorer og for forskerutdanningen. Det 
blir etablert ferdighetskurs i artikkelskriving, søknadsskriving mot EU og lederutvikling. 

Tiltak	13:	Medbestemmelse,	medvirkning	og	involvering

Milepæler for	gjennomføring:

31.12. 2015 Organisasjonskunnskapen	skal	økes	gjennom	informasjon	til	ansatte	og	
et	forbedret	kompetanse-utviklingstilbud.

Ansvar: Avdeling	for	personalstøtte	fakulteter	og	tilsvarende	enheter

31.12.2016 Videreutvikle	arbeidsmiljøutvalgene	som	arena	for	medvirkning	og	
involvering.

Ansvar: Enhet	for	HMS,	fakulteter	og	tilsvarende	enheter	

Status	for	gjennomføring:



Tiltak	14:	Hensiktsmessig	midlertidighet og	gode	karriereveier

Milepæler	for	gjennomføring:

30.04.2015 UiO	skal	følge	opp	vedtatte	prinsipper	for	bruk	av	midlertidighet,	og	hvis	
nødvendig	justere	disse	i	forhold	til	enhetenes	utfordringer.

31.12.2015 Implementere	en	ny	stillingsstruktur	for	vitenskapelig	ansatte,	inklusiv	
resultatet	av	«tenture		track»-prosessen.

31.12.2016 Karriereveier	ved	UiO	skal	være	tydelig	beskrevet,	også	for	
teknisk/administrativt ansatte,	i	forhold	til	oppgaver,	roller	og	
utviklingsmuligheter.

Ansvar: Avdeling	for	personalstøtte i	samarbeid	med fakulteter	og	tilsvarende	
enheter

Status	for	gjennomføring:

Tiltak	15:	Helse,	miljø	og	sikkerhet

Milepæler	for	gjennomføring:

31.12.2015 Utreding	av	sikkerhets- og	beredskapssatsingen	ved	UiO	er	gjennomført,	
tiltak	besluttet	og	iverksatt.

Ansvar: Eiendomsavdelingen

31.12.2015	 Følgende	forebyggende	HMS-arbeid	er	implementert:	 Elektronisk	
avviksrapportering	av hendelser,	HMS-styringssystem,	system	for
målrettede	helseundersøkelse

30.06.2017 System	for	HMS-risikovurderinger	skal	være	implementert.

Ansvar: Enhet	for	HMS	i	samarbeid	med	fakulteter	og	tilsvarende	enheter

Status	for	gjennomføring:

Tiltak	16:	Strategisk,	offensiv	og	profesjonell	rekruttering av	ansatte

Milepæler	for	gjennomføring:	

31.12.	2016 UiO	skal	iverksette	en	mer	offensiv	rekrutteringsstrategi	i	tråd	med	

ambisjonsnivået	i	Strategi2020.	

Ansvar: Avdeling	for	personalstøtte	i	samarbeid	med	Avdeling	for	fagstøtte,	
fakulteter	og	tilsvarende	enheter

Status	for	gjennomføring:
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2015

1. Innledning

Etter avsluttet planlegging og vedtak i 2014 ble IMBs nye lederstruktur iverksatt januar 2015.Strukturen
blir trinnvis tatt i bruk, med økendegrad av delegering av ansvarog oppgavertil avdelingsledereog
seksjonsledere,og med etablering av budsjettoppfølging på avdelingsnivå. Et organisasjonsutviklings-
prosjekt er iverksatt for den nye Avdeling for komparativ medisin med formål å sikre brukertilfredshet
og optimal utnyttelse av ressursenesom avdelingen disponerer. Avdelingen har ogsåeksternebrukere og
skal på lengre sikt utvikles til en senter for dyreeksperimentell forskning med stor brukermasseogså
utenfor instituttet.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet i hht.
Årsplan

Instituttets reviderte interne strategiskeplan, vedtatt juni 2015,har visjoner, verdier og målsettinger
som støtter opp fakultetets og UiOs strategier.

Instituttet har i 2015 innført en ny lederstruktur, med avdelingsledereog seksjonsledereinnenfor 4
fagavdelinger,hvorav en ny avdeling for molekylærmedisin. Den nye strukturen støtter opp under
implementering av UIOs målsettinger.

Instituttets nye tematiske områder er iverksatt og vil bli fortløpende fulgt opp og evaluert.

Instituttet er i gangmed flere tiltak for å øketilg angenpå midler fra EU og Forskningsrådet. Disse
inkluderer bådearbeidsmøter med nytilsatte gruppeledere / professorer og førsteamanuenseri tidlig
karriereløpet og en-til-en oppfølging med utarbeidelseav søknadsplaner,spesielt for Horizon 2020.

Instituttet bidrar i planleggingen av det nye Livsvitenskapsbygget.Instituttets ansatteer representert i
flere prosjekt- og utredningsgrupper.

Instituttet koordinering tre ulike studieprogrammer: profesjonsstudiet i medisin, masterstudiet i
odontologi og masterstudiet i ernæring. Disseprogrammene har stor grad av felles undervisning
gjennom den første delen av studiene. I forbindelse med innføring av ny studieplan for profesjonsstudiet
er utviklingsarbeidet i stor grad fullfør t, men mye av implementeringen gjenstår.

Instituttet medvirker i fakultetets arbeid med varierte undervisnings- og vurderingsformer, samt ny bruk
av digitalt støttedelæringsformer. Arbeidet med fortsatt utvikling av kursundervisningen har fortsatt og
har resultert i flere endringer.
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Som et viktig ledd i kvalitets- og utviklingsarbeidet for undervisningen etablerte IMB våren 2015en egen
Enhet for studiestøtte. Denne enheten vil i løpet av høsten2015samlokalisere de fire
studiekoordinatorene som koordinerer undervisningen tilknyttet instituttet. Enheten ledesav
vitenskapelig tilsatt utdanningsleder.

b. Vurdering av årsverksutvikling

Utviklingi antall årsverkIMB
Antall årsverkper1.10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Basisvirksomhet

Vitenskapeligeårsverk* 86 88 102 108 103 109 111
Heravmidlertidigeårsverk 35 37 50 59 59 61 63
Heravrekrutteringsstillinger 25 27 42 49 46 53 52
Administrativtansatte 16 18 27 25 24 27 28
Heravmidlertidigeårsverk 3 4 7 5 2 4 3

Eksternfinansiertvirksomhet

Vitenskapeligeårsverk* 96 91 82 68 67 66 63
Heravmidlertidigeårsverk 92 87 78 63 62 63 60
Heravrekrutteringsstillinger 67 63 56 46 43 43 45
Administrativtansatte 7 5 4 4 4 4 3

Heravmidlertidigeårsverk 5 3 2 2 3 2 1

Utviklingen i det totale antall årsverk ved IMB har vært relativt stabil i perioden 2008-2014. Dette
gjelder alle stillingskategorier, med unntak av basisfinansierte administrative årsverk som har hatt en
økning på 9 årsverk i 2010 som følgeav tilf øring av økonomi- og personalfunksjonene fra
fakultetsnivået. Forholdet mellom administrative og vitenskapelige har deretter vært stabilt. I 2014
hadde instituttet ett administrativt årsverk per 5,6 vitenskapeligeårsverk. En stab på bortimot 60
ingeniørårsverk utfører enkelte administrative oppgaver,som innkjøp og fakturabehandling.

Antall midlertidige administrative årsverk utgjør under 10 %. For de vitenskapelige stillingene er
andelen større, ogsånår man korrigerer for rekrutteringsstillingene. Dette henger sammen med
midlertidige tildelinger i eksternfinansiert virk somhet, vikarer for professorer, og vikarer i
undervisningsstillinger i påventeav tilsetti ng i tidkrevende rekrutteringsprosesser.

Finansieringskildene for en del av rekrutteringssti llingene er endret over tid. I 2008 var 27 % av
rekrutteringsstillingen finansiert av basismidler, mens andelen har økt til over 50 % etter 2010. Dette er
et uttrykk for IMBs utfordinger med å få tilslag på søknader om eksternemidler, men ogsået resultat av
at antallet interne stillinger har økt.
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c. Status for den økonomiske situasjonen

Regnskap
T2
2014

Regnskap
T2
2015

Års�
budsjett

Års�
prognose

Prognose
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Inntekter � 103905 � 113074 � 156868 � 169493 � 158206 � 149023 � 146493 � 146493
Personalkostnader 87295 89259 143533 140391 153360 147975 141311 143711
Driftskostander 13888 17375 20895 23637 22116 22190 21945 22408
Investeringer 7 362 13695 13698 21989 6 368 5 095 3 595 3 595
Årsresultatuten
nettobidragog
prosjektavslutning 4 641 7 256 21258 16523 23638 26237 20358 23222
Nettobidrag � 6 809 � 8 718 � 20670 � 16365 � 20663 � 22735 � 23735 � 24235
Prosjektavslutning 6 3 5 3 7 6 0 3 7 5 0 0 0 0
Årsresultatmed
nettobidragog
prosjektavslutning � 1 533 � 1 086 588 533 2 976 3 502 � 3 377 � 1 013
Overførtfra i fjor � 4 301 2 199 2 199 2 199 2 732 5 708 9 210 5 833
Akkumulertresultat � 5 835 1 113 2 787 2 732 5 708 9 210 5 833 4 820

IMB har et negativt regnskapsresultatper august på kr 1,1mill på bevilgningsfinansiert virksomhet. Den
økonomiske situasjonen for instituttøkonomien er fort satt tynget av betydelinge oppstartskostnader i ny
dyreavdeling i Avdeling for komparativ medisin (KMP). Den øvrige virksomheten går samlet sett noe
bedre enn budsjettert. Mindre forbruk på fastlønn er til dels forårsaket av et moderat lønnsoppgjør.

Årsregnskapsresultat for dyreavdelingen antas å bli kr 0,8 mill mer negativt enn budsjettert, i hovedsak
forårsaket av høyeredriftskostnader. Besparelseretter det moderate lønnsoppgjøret (1,6mill) tilføres
dyreavdelingen som ekstraordinær bevilgning. Samlet underskudd for avdelingen vil med dette bli 12,8
mill for perioden 2013-2015.Tiltak som iverksettes for å bedre dette bildet forventes å gi utslag i løpet av
nesteår. For den kommende treårsperiode vil fakultet et styrke driften i dyreavdelingen med kr 5 mill
ekstra. Dette er foreløpig ikke lagt inn i langtidsprognosen over.

Pånåværendetidspunkt antas regnskapsresultatetper 31.12.2015å bli et underskudd på kr 2,7 mill, om
lag som budsjettert. Ved årskiftet antas det at bundne midler vil værecakr 8,3 mill, som gir et reelt
negativt resultat for 2015på om lag kr 11mill. Det er tatt høydefor disseforpliktelsene i IMBs prognose
for 2015-2019.

Eksternt finansiert virksomhet

Regnskap
T2
2014

Regnskap
T2
2015

Års�
budsjett

Års�
prognose

Prognose
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Inntekter � 67259 � 53611 � 106621 � 104062 � 118995 � 127155 � 123117 � 121653
Personalkostnader 33079 31062 70690 60939 70557 73562 71707 67117
Driftskostander 15225 20412 30485 38869 43446 35222 31731 30254
Investeringer 3 902 3 203 0 3 573 659 659 659 183
Årsresultatuten
nettobidragog
prosjektavslutning � 15053 1 066 � 5 446 � 681 � 4 333 � 17712 � 19020 � 24099
Nettobidrag 6 817 8 609 18549 14492 15402 17896 17969 17483
Prosjektavslutning � 635 � 376 0 0 � 1 9 7 0 0 0
Årsresultatmed
nettobidragog
prosjektavslutning � 8 871 9 300 13104 13811 10872 184 � 1 051 � 6 615
Overførtfra i fjor � 45351 � 58549 � 58549 � 58403 � 44592 � 33720 � 33536 � 34587
Akkumulertresultat � 54222 � 49249 � 45446 � 44592 � 33720 � 33536 � 34587 � 41203

Samlet regnskapsresultatpå IMBs eksternt finansiert virksomhet er per 2. tertial om lag som budsjettert.
Det forventes at instituttet vil ha et positivt regnskapsresultatpå sin eksternfinansierte prosjektportefølje
på kr 45 mill ved overgangentil 2016.
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d. Andre vesentlige kommentarer

For å sikre gjennomføring av prioriterte mål og styrke avdelingensbrukertilfredshet og omdømme,
etablerer instituttet et organisasjonsutviklingsprosjekt for Avdeling for komparativ medisin (KMP).
Prosjektet skal ledesav administra tiv nestleder med avdelingslederKPM som prosjekteier og instituttets
ledergruppe som styringsgruppe. Det etableresogsåen referansegruppefor å sikre forankring hos og
involvering av brukere.

Innfasing av ny studieplan og omfang av «dobbeltundervisning» er en svært ressurskrevendeaktivitet
ved instituttet i 2015og 2016. Sammenfall med behov for innsats i planleggingen av ny kursportefølge
for PhD-utdanningen faller uheldig ut. Det økonomiske bidraget fra fakultetet i forbindelse med
«dobbeltundervisning» gir verdifull avlastning.

Arbeidet med å støtte opp under den nye lederstruktu ren og innføring av nærhetsmodellen gir betydelig
behov for oppfølging på instituttnivå.

Dato: 17.9.2015

Jan G. Bjålie

Instituttleder

Trude Abelsen

Fungerendeadministrasjonssjef
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30.06.2015	 Skisseprosjekt	til	nybygg	for	Livsvitenskap	foreligger	

Ansvar:	 Fakulteter	med	bistand	fra	LOS		 	

31.12.2015	 Kartlegge	og	gjøre	kjent	vilkår	og	modeller	for	tverrfakultært	samarbeid	
i	forskning	og	utdanning,	samt	vurdere	insentiver	og	arenaer	for	
samarbeid	på	tvers.		

01.03.2016							Unpacking	the	Nordic	Model	:	Tre	tverrfakultære	grupper	er	etablert	og	
det	vil	gis	tilslag	om	incentivmidler.	

Ansvar:	 Fakultetene	 	

30.06.2016	 Forprosjekt	nybygg	for	Livsvitenskap	er	gjennomført		

Ansvar:		 Eiendomsavdelingen	

Status	for	gjennomføring:	
 
IMB medvirker i planleggingen av det nye Livsvitenskapsbygget. Ansatte er 
representert i ulike prosjektgrupper og overordnet brukergruppe. Instituttleder deltar i 
planleggingsarbeidet i relevante møtefora.  
 
Instituttets tiltak knyttet til utvikling av tematiske områder har en tverrfaglig 
innretning ved at det legges opp til samarbeid på tvers av fagområder innad på 
instituttet og på tvers av institutter og fakulteter. De tematiske områdene er iverksatt 
og vil bli fortløpende fulgt opp og evaluert. 
 
Instituttet har i 2015 innført en ny lederstruktur, med avdelingsledere og 
seksjonsledere innenfor 4 fagavdelinger, hvorav en ny avdeling for 
molekylærmedisin, støtter opp under tverrfaglighet. Instituttets nye interne strategi 
vektlegger tverrfaglighet. Denne følges opp av instituttets nye ledergruppe. 
 
 
 
 
Tiltak	3:	Publisering	med	høy	internasjonal	synlighet	og	gjennomslag		

Milepæler	for	gjennomføring:		
31.12.2015:		 Fakultetene	og	tilsvarende	enheter	vurderer	insentivordninger	for	de	

enkelte	fagmiljøene	som	styrker	kvaliteten	på	enhetens	publisering.		

Ansvar:		 Fakultetene,	tilsvarende	enheter	med	støtte	fra	Avdeling	for	fagstøtte	
 

Status	for	gjennomføring:	
 
Instituttets nye interne strategiske plan, vedtatt juni 2015, har visjoner, verdier og 
målsettinger som støtter opp under publisering med internasjonal synlighet og 
gjennomslagskraft. 
 
Instituttet har iverksatt flere tiltak av relevans for målsettingen om publisering med 
internasjonal synlighet og gjennomslagskraft: 
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- Workshop for instituttets gruppeledere om finansieringsmodellene for 
universitetet, betydningen av RBO-inntekter gjennom bl.a.  EU- og NFR-
prosjekter og planene om etablering av en ny intern budsjettmodell som gir 
mer direkte insentiver til å søke om finansiering fra EU og NFR. For å være 
konkurransedyktig på disse arenaene forutsettes publisering med internasjonal 
synlighet og gjennomslagskraft.   
 

- Etablering av ny intern budsjettmodell, med oppstart fra 2016, der resultater 
av betydning for instituttets inntekter påvirker de nye avdelingenes budsjetter. 
Dette gir et økonomisk insentiv for publisering, både i forhold til økt volum og 
kvalitet, i forhold til enn dagens ordning. 
	
	
	

 
Tiltak	4:	Videreutvikling	av	forskningsinfrastruktur		

Milepæler	for	gjennomføring:		
	
30.03.2015	 Praktiske	og	tjenestemessige	konsekvenser	av	den	nye	organiseringen	

av	nasjonal	eInfrastruktur	er	avklart	30.	mars	2015	

Ansvar:		 Universitetets	senter	for	informasjonsteknologi.	
	
30.06.2015	 Anskaffelser	som	følge	av	universitetsstyrets	vedtak	om	éngangs‐

investering	til	forskningsinfrastruktur	for	å	lette	aktiv	bruk	av	
Forskningsrådets	avskrivningsmuligheter	(leiested)	er	gjennomført.	

Ansvar:		 Fakulteter	og	enheter	som	er	tildelt	investerignsmidler.		
	
31.12.2015	 Infrastruktur	og	tjenester	for	sikker	forskning	på	sensitive	persondata	er	

tatt	i	bruk.	

Ansvar:		 Universitetets	senter	for	informasjonsteknologi	

	

Status	for	gjennomføring:	

	
IMB har implementert den nye leiestedsordningen for både NORBRAIN-utstyr (NFR 
infrastruktur) og for utstyr innkjøpt med utgangspunkt i universitetsstyrets vedtak om 
éngangsinvestering til forskningsinfrastruktur.  
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Læringsuniversitetet	
	

Tiltak	5:	Læringsmiljø	og	oppfølging	av	studentene	

Milepæler	for	gjennomføring:	
30.06.2015	 Kandidatundersøkelsen	2014	er	fulgt	opp	med	nødvendige/relevante	

tiltak.		

30.04.2015	 UiO	og	Karrieresenteret/SiO	utreder	mulig	modell	for	
karriereveiledning,	kursing	og	arbeidslivsrelevante	arrangementer	for	
PhD‐kandidatene.	

Ansvar:		 Fakultetene	i	samarbeid	med	SiO	ved	Karrieresenteret	

31.12.2015	 Alle	studieprogrammer	skal	identifisere	årsaker	til	uønsket	frafall	og	
vurdere	tiltak.	Alle	tiltak	skal	vurderes/evalueres	i	forhold	til	effekt,	
Basert	på	fakultetenes	arbeid	skal	det	foretas	en	systematisk	
gjennomgang	av	virkemidler.			

Ansvar:		 Fakultetene,	Enhet	for	lederstøtte,	Avdeling	for	fagstøtte	
	
31.12.2016	 Sophus	Bugges	hus	er	ferdig	rehabilitert	med	oppgradert	fysisk	

læringsmiljø	

Ansvar:		 Eiendomsavdelingen	 	
	

Status	for	gjennomføring:	
	
Det foreligger et uønsket frafall av studenter på masterstudiet i klinisk ernæring. 
Denne studentgruppen har felles undervisning med medisin- og odontologistudenter i 
flere semestre og frafallet skyldes i hovedsak at studentene søker seg inn på medisin 
etter å ha gått ett semester eller to. Noen få har gått over til odontologi.Ved å ha 
påbegynt masterstudiet i klinisk ernæring får studentene både fordelene av 
tilleggspoeng for høyere utdanning og alderspoeng ved opptaket til medisin, samt 
fritak for de semestrene de allerede har bestått i fellessemestrene.   
 
Avdeling for ernæringsvitenskap ved IMB har iverksatt flere tiltak for å redusere 
frafallet: 

 Programmet tar opp flere studenter for derved å fylle opp ledige plasser som 
oppstår, slik at antall uteksaminerte klinisk ernæringsfysiologer opprettholdes. 

 Ny studieplan uten felles undervisning med medisin og odontologi i første 
semester, ble etablert høsten 2013. 

 
Tiltakene er ikke endelig evaluert, men ser ut til å ha bidratt til å halvere frafallet.  
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Tiltak	6:	Nyskaping	i	undervisning	og	læring		

Milepæler	for	gjennomføring:	
31.12.2015	 Alle	studieprogrammer	skal	vurdere	variasjonen	i	undervisnings‐	og	

læringsformer,	inkludert	bruken	av	digitale	ressurser,	og	vurdere	tiltak.	
Alle	tiltak	skal	vurderes/evalueres	i	forhold	til	effekt,			

Ansvar:		 Fakultetene,	USIT,	Avdeling	for	fagstøtte	

Status	for	gjennomføring:	
 
Fakultetet står midt oppe i en omfattende studiereform. For IMB innebærer dette 
koordinering av tre ulike studieprogrammer: profesjonsstudiet i medisin, 
masterstudiet i odontologi og masterstudiet i ernæring. Disse programmene har stor 
grad av felles undervisning gjennom den første delen av studiene. Utviklingsarbeidet 
er nå i stor grad fullført, men mye av implementeringen gjenstår. 
 
IMB har innført en ny organisering av utdanningsledelsen ved instituttet, 
utdanningsråd, bestående av undervisnings- og modulledere ved instituttet, og 
utdanningsleder som rapporterer til instituttleder. Med utgangspunkt i den nye 
organiseringen vil konkrete målsettinger for årsplansperioden, med tiltak for 
nyskaping i undervisningen, bli utarbeidet. 
 
Instituttet medvirker i fakultetets arbeid med varierte undervisnings- og 
vurderingsformer, samt ny bruk av digitalt støttede læringsformer. Flere søknader til 
fakultetets satsing innen dette området er innvilget og deler av kursundervisningen er 
nyutviklet som resultat av dette arbeidet.   
 
Som et viktig ledd i kvalitets- og utviklingsarbeidet for undervisningen etablerte IMB 
våren 2015 en egen Enhet for studiestøtte. Denne enheten vil i løpet av høsten 2015 
samlokalisere de fire studiekoordinatorene som koordinerer undervisningen tilknyttet 
instituttet. Enheten ledes av vitenskapelig tilsatt utdanningsleder.  
 
IMB vil gi studentene best mulig undervisning med de ressursene vi har til rådighet, 
og mye avhenger av den enkelte lærers engasjement, tid og kompetanse for 
undervisning. Vår overordnede strategi er derfor å legge til rette for effektiv 
administrasjon, faglig engasjement og kollegialt samarbeid om undervisningen. Vi 
skal ha gode og åpne systemer for evaluering, uten at kontroll og kritikk er noe mål i 
seg selv. Tiltakene kan deles i to: 
 

- Forbedringer i det administrative systemet gjennomføres ved  en opprydning 
i undervisningsregnskapene og økonomi knyttet til undervisningen, slik at den 
enkelte lærer og avdeling skal få full oversikt over kapasitet og ressurser de 
har til rådighet. I tillegg vil samlokalisering i den nye enheten for studiestøtte 
gi bedre koordinering og tettere samarbeid mellom studieadministrasjon og 
fagmiljøene på instituttet. 

 
- Styrket faglig og pedagogisk utvikling foregår gjennom modulutvalgene og 

fagmiljøene (fagplanutvalgene), med utdanningsrådet som koordinerende 
forum med ny nettside for fagutvikling. Et innovativt tiltak er mentorordning 
for gruppelærere og en ordningen med videoopptak av forelesninger for 
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selvevaluering og ev. deling av undervisningserfaringer. 
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/uniped/fagutvikling-for-
undervisere-imb/ 
	

	
	
	
Et	samfunnsengasjert	universitet	

	
Tiltak	7:	Innovasjon	og	samarbeid	med	arbeids‐	og	næringsliv	

	
Milepæler	for	gjennomføring:	
31.12.2015	 Arealer	for	de	Sentre	for	fremragende	innovasjon	som	UiO	har	fått	ved	

tildelingen	i	2014	er	tilrettelagt	

Ansvar:		 Eiendomsavdelingen	

31.12.2016	 Næringslivsforum	er	etablert	med	en	arrangements‐	og	
medlemsskapsportefølje	som	støtter	opp	under	partenes	(BI	og	UiO)	
strategiske	ambisjoner.	

31.12.2016	 Rådet	for	samarbeid	med	arbeidslivet	skal	ha	utarbeidet	en	plattform	for	
samarbeid	mellom	UiO	og	arbeidslivet.	

31.12.2016	 UiO	har	videreført	og	utviklet	det	skolefaglige	samarbeidet	med	Oslo	
kommune.	

Ansvar:		 Fakultetene	og	underliggende	enheter,		Avdeling	for	fagstøtte		

Status	for	gjennomføring:	
 
IMB fortsetter arbeidet med å etablere og fornye avtaler for oppstartsfirmaer med 
relevant tilknytning til instituttet. Det vurderer å iverksette nye tilatk med informasjon 
til våre forskere om mulighetene innen innovasjon og UiOs opplegg på dette området.  
 

	
Tiltak	8:	Grønt	UiO			

Milepæler	for	UiO	sin	generelle	miljøsatsing:	
31.12.2015	 Kildesorteringsgraden	har	økt	til	minst	50	prosent	
31.12.2015	 Rutine	for	årlig	kvantifisering	av	og	rapportering	av	prosjektenes	

samlede	miljøbelastning	er	innført	
31.12.2015	 Sparemål	for	kommende	5	år	for	energibruk	i	bygningsmassen	er	

etablert	
31.12.2015	 Nødvendige	systemer	for	avfallshåndtering	og	energibruk	er	etablert	slik	

at	fakultetene	er	i	stand	til	å	miljøsertifisere	seg		

Ansvar:		 Eiendomsavdelingen	

31.12.2016	 Det	er	gjennomført	en	konseptstudie	for	å	oppnå	miljøgevinst	og	
rehabilitering,	med	vekt	på	energieffektivisering	av	eldre	bygningsmasse	
på	Nedre	Blindern.	

Ansvar:		 Fakultetene	og	Eiendomsavdelingen	
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Status	for	gjennomføring:	
	
IMB har ingen kommentarer til dette punktet. 
 
 
	
Tiltak	9:	Bedre	synliggjøring	av	universitetsmuseene		

Milepæler	for	gjennomføring:	

30.06.2015		 Samlet	plan	for	KHMs	museumsutbygging	på	Tullinløkka	skal	være	
fastsatt.	

31.12.2015	 Valg	av	arkitektonisk	løsning	og	skisseprosjekt	for	nytt	
Vikingtidsmuseum	på	Bygdøy	 skal	være	avsluttet.	Arbeid	med	utforming	
av	utstillingsprogram	for	det	nye	museet	skal	være	igangsatt.	

31.12.2015	 Detaljprosjektering	av	rehabilitering	W.	C.	Brøggers	hus	ved	NHM	er	
avsluttet.	

31.12.2015	 Massedigitalisering	av	karplante‐	og	mosesamlinger	er	avsluttet	(NHM)	
31.12.2016	 Første	3‐årsperiode	for	KHMs	“Saving	Oseberg”‐prosjekt	skal	være	

fullført	i	henhold	til	prosjektplan.	Plandokumenter	og	finansierings‐
grunnlag	for	prosjektets	del	2	skal	være	fastsatt.	

Ansvar:		 Museene	og	Eiendomsavdelingen	

Status	for	gjennomføring:	

	
IMB har ingen kommentarer til dette punktet. 

	
	
	
	
	
Et	handlekraftig	universitet	
	
Tiltak	10:	Konkurransearenaer	med	høy	kvalitet		

Forslag	til	milepæler:	
31.12.2016	 Alle	enheter	har	utviklet	tiltak	og	god	praksis	for	innhenting	av	midler	

fra	EU	og	Forskningsrådet.		
31.12.2016	 Antall	EU‐søknader	skal	økes,	både	ERC	og	tematiske	utlysninger.		

Ansvar:		 Fakulteter,	tilsvarende	enheter,	bistand	fra	Avdeling	for	fagstøtte	
	

31.12.2016	 Det	skal	utvikles	målrettede	tiltak	for	rekruttering	av	forskere.		

Ansvar:		 Fakulteter,	tilsvarende	enheter,	bistand	fra	Avdeling	for	personalstøtte.		

Status	for	gjennomføring:	
	
IMB er i gang med flere tiltak som har til hensikt å øke tilfanget av midler fra EU og 
Forskningsrådet: 
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IMB arrangerte i april en workshop for nytilsatte gruppeledere / professorer og 
førsteamanuenser i tidlig karriereløpet for å identifisere muligheter for styrket 
gjennomslagskraft i konkurransen om ekstern finansiering. Alle deltakere har i 
etterkant fått en-til-en oppfølging, med særlig fokus på deltakelse i Horizon2020 og 
med vurdering av muligheter for nettverksbygging og andre kilder til finansiering har 
vært gjennomgått. Søknadsplaner er utarbeidet for samtlige.  
 
Gjennomgang av porteføljen av eksterne prosjekter er fulgt opp av målrettet 
søknadsveiledning i i samarbeid med fakultetets forskningsadministrasjon.  
 
Arbeidet med å identifisere konkrete utfordringer og konkrete forbedringsbehov når 
det gjelder administrativ støtte fortsetter med utgangspunkt i de erfaringer som høstes 
gjennom de nye tiltakene. 
 
IMBs gruppeledere har søkt om og fått tilsagt på flere Scienta fellows-stillinger. 
Stillingene bidrar til å styrke forskningen ved instituttet og øke kontakt med 
internasjonale forskningsinstitusjoner. 
 
 
	
	
Tiltak	11:	Administrativ	omstilling	

Milepæler	for	gjennomføring:	
30.06.2015	 Analyse	av	behovet	for	endringer	i	infrastruktur	og	tjenester	som	

konsekvens	av	teknologisk	utvikling	innen	IT‐området	er	gjennomført	
31.12.2015		 Igangsatte	aktiviteter	knyttet	til	administrativ	utvikling	er	gjennomført;	

UiOs	nettsted,	bilagslønn.	Arbeidet	med	støttesystem	for	eksternt	
finansiert	virksomhet	er	behovsvurdert	og	spesifisert.	

31.12.2016		 Organisasjon	og	kompetanseutviklingsplan	for	administrative	
funksjoner	som	skal	sikre	effektive	støtteprosesser	for	
primærvirksomheten	ser	utviklet	

Ansvar:		 LOS	
 

Status	for	gjennomføring:	

	
IMB har ingen kommentarer til dette punktet. 
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Det	gode	universitetet	
	
Tiltak	12:	Målrettet	kompetanseutvikling	og	oppfølging	av	ansatte,	styrke	
ledelsesfunksjonene	og	tydeliggjøre	lederroller		

Milepæler	for	gjennomføring:	
31.12.2015	 Hovedpunktene	i	rapporten	fra	«Scientific	Advicory	Board»	er	fulgt	opp.	

Ansvar:		 Universitetsledelsen	

30.12.2015	 Det	skal	foreligge	et	målrettet	og	systematisk	kompetanseutviklings‐
tilbud	for	ansatte	og	ledere	ved	UiO,	hvor	også	ansvarsfordelingen	
mellom	fakultetene	og	tilsvarende	enheter	og	de	sentrale	avdelinger	er	
avklart.	

31.12.2015	 Standardiserte	introduksjonsprogram	for	nyansatt	medarbeidere	og	
ledere,	herunder	engelskspråklige,	skal	tilbys	alle	nyansatte	av	alle	
fakulteter/museer	og	større	enheter.	Ansvarsfordelingen	mellom	lokalt	
og	sentralt	nivå	skal	avklares.	

Ansvar:		 Avdeling	for	personalstøtte	i	samarbeid	med	aktuelle	enheter,	fakulteter	
og	tilsvarende	enheter.	

31.12.2016	 Det	skal	utvikles	målrettede	tiltak	for	utvikling	av	yngre	forskere.		

Ansvar:		 Fakulteter,	tilsvarende	enheter,	bistand	fra	Avdeling	for	personalstøtte.		

Status	for	gjennomføring:	
 
IMB har fra januar 2015 innført ny lederstruktur med klart definerte roller og 
ansvarsområde.  
 
Instituttet har våren 2015 gjennomført lederopplæring for de nye seksjonslederne og 
avdelingslederne i personalledelse og -oppfølging. Opplæringen inkluderer 
kompetanseheving innen rekruttering og mottak av nyansatte.Videre er det gitt 
lederopplæring for seksjonsledere og avdelingsledere i budsjettering og 
bemanningsplanlegging. 
 
Samtige forskningsgruppeledere har deltatt på opplæring for økt økonomiforståelse, 
både innen intern og ekstern finansiering for virksomheten.  
 
Introduksjonskurs i laboratoriesikkerhet for nyansatte er videreutviklet og 
gjennomføres i samarbeid med HMS-seksjonen.   
 
 
 
 
Tiltak	13:	Medbestemmelse,	medvirkning	og	involvering	

Milepæler	for	gjennomføring:	

31.12.	2015	 Organisasjonskunnskapen	skal	økes	gjennom	informasjon	til	ansatte	og	
et	forbedret	kompetanse‐utviklingstilbud.	

Ansvar:  Avdeling	for	personalstøtte	fakulteter	og	tilsvarende	enheter	
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31.12.2016	 Videreutvikle	arbeidsmiljøutvalgene	som	arena	for	medvirkning	og	

involvering.	

Ansvar:		 Enhet	for	HMS,	fakulteter	og	tilsvarende	enheter		

Status	for	gjennomføring:	
	

Faste møtefora for avdelingene og seksjonene innenfor ny lederstruktur er etablert.  
 
Ny ledergruppe ved instituttet (avdelingsledere, utdanningsleder, adm. sjeg og 
instituttleder) er etablert og har fast møteplan. 
 
Utdanningsråd er etablert og har regelmessige møter. 
 
Brukerforum for Avdeling for kompariativ medisin er etablert og har regelmessige 
møter der agendaen bestemmes av brukerne og avdelingen informerer.  
 
 
 
Tiltak	14:	Hensiktsmessig	midlertidighet	og	gode	karriereveier	

Milepæler	for	gjennomføring:	
	30.04.2015	 UiO	skal	følge	opp	vedtatte	prinsipper	for	bruk	av	midlertidighet,	og	hvis	

nødvendig	justere	disse	i	forhold	til	enhetenes	utfordringer.	
31.12.2015	 Implementere	en	ny	stillingsstruktur	for	vitenskapelig	ansatte,	inklusiv	

resultatet	av	«tenture		track»‐prosessen.	
31.12.2016	 Karriereveier	ved	UiO	skal	være	tydelig	beskrevet,	også	for	

teknisk/administrativt	ansatte,	i	forhold	til	oppgaver,	roller	og	
utviklingsmuligheter.	

Ansvar:	 Avdeling	for	personalstøtte	i	samarbeid	med	fakulteter	og	tilsvarende	
enheter	

Status	for	gjennomføring:	
 
IMB følger de til en hver tid gjeldende føringer. 
 
 
	
Tiltak	15:	Helse,	miljø	og	sikkerhet	

Milepæler	for	gjennomføring:	
31.12.2015	 Utreding	av	sikkerhets‐	og	beredskapssatsingen	ved	UiO	er	gjennomført,	

tiltak	besluttet	og	iverksatt.	

Ansvar:		 Eiendomsavdelingen	

31.12.2015		 Følgende	forebyggende	HMS‐arbeid	er	implementert:		Elektronisk	
avviksrapportering	av	hendelser,	HMS‐styringssystem,	system	for	
målrettede	helseundersøkelse	

30.06.2017	 System	for	HMS‐risikovurderinger	skal	være	implementert.	

Ansvar:		 Enhet	for	HMS	i	samarbeid	med	fakulteter	og	tilsvarende	enheter	



Rapporteringom status:Årsplan 2015�2017
Institutt for medisinske basalfag

Status for gjennomføring:

IMB haringenkommentarer til dettepunktet.

Tiltak 16: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte

Milepæler for gjennomføring:
31.12. 2016 UiOskal iverksette en mer offensiv rekrutteringss trategi i tråd med

ambisjonsnivået i Strategi2020.

Ansvar: Avdeling for personalstøtte i samarbeid med Avdeling for fagstøtte,
fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

IMB annonserervitenskapeligestillinger internasjonaltog leggervekt påå rekruttere
debeste.Instituttetvil iverksetteytterligeretiltak i henholdtil detil enhvertid
gjeldendeføringer.

Andre tiltak ved Institutt for medisinske basalfag

Tiltak 1: Oppfølging av innfasingen av den nye dyreavdelingen / KPM

Milepæler for gjennomføring:
31.12.15 Med utgangspunkt i planene for virksomheten i den nye avdelingen,

sikre tett oppfølging for utvidel se av aktiviteten, kvalitet i tilbudet og
økonomi.

Ansvar: Instituttledere og administrasjonssjef

Status for gjennomføring:

Økonomigjennomgangog kostnadsanalyser er gjennomført.Identifiseringog
oppfølgingav konkreteforhold knyttettil bemanningog arbeidsmiljøergjennomført,
i samarbeidmedbedriftshelsetjenesten.

For å sikregjennomføringav prioritertemålog styrkeavdelingensbrukertilfredshet
og omdømme,etablererinstituttetetorganisasjonsutviklingsprosjekt.for Avdeling
for komparativmedisin(KMP). Prosjektetvil gåoverenperiodepå6 måneder,og
bemannesav medarbeiderei administrasjonen og KPM. Prosjektetskalledesav
administrativnestledermedavdelingsleder KPM somprosjekteierog instituttets
ledergruppesomstyringsgruppe.Det etableresogsåenreferansegruppefor åsikre
forankringhosog involveringav brukere.Målenefor prosjektperiodener:
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1) Å etablereogvidereføregodeinternestrukturer,rutinerog styringsverktøyfor
KPM, medhovedfokuspåøkonomi/innkjøp,bemanning/kompetanseog
implementeringav SOP'er.
2) Å gjennomgåtjenestetilbudetogarenaerfor brukermedvirkningfor å sikre
tilfredsstillendenivåpåkvalitet, tjenestetilbudog forutsigbarhetoverfordagens
brukere,innenfordagensrammer.

Status for gjennomføring:

Tiltak 3: Oppfølging av dialog med universitetsledelsen i 2014 vedrørende
forvaltningsmodell for De Schreinerske samlinger, med sikte på å
konkretisere instituttets videre ansvar

Milepæler for gjennomføring:
31.12.15 Gjennomgang av dokumentasjon og arkivmateriale tilhørende De

Schreinerskesamlinger

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Status for gjennomføring:

Instituttetharvåren2015etablertkontakt medKulturhistoriskmuseumog
Universitetsbiblioteket,og harhattenfellesgjennomgangav samlingens
hovedbestanddeler.Instituttet hari samarbeidmedfakultetetogKHM leverten
søknadtil UiO for midler til et forprosjektfor åsikreDe schreinerskesamlingerfor
framtidig forskning.Forprosjektettarsiktepåå utarbeideenplanfor bevaringog
tilretteleggingav metadatasamtutarbeide enplanfor framtidig forvaltningav
samlingenesomforskningsmateriale.

IMB vil høsten2015i samarbeidmedKHM vurderevideretrinn for oppfølgingav
dettetiltaket.
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Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Nina Vøllestad og 
Knut Tore Stokke 

Periode: T2 2015 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2015 

1. Innledning 
Rekruttering i faste vitenskapelige stillinger har vært en viktig oppgave for Helsam i 2. tertial 2015. Vi har 
sluttført tilsetting av utdanningsleder ved instituttet og en fast stilling ved Avdeling for helseledelse og 
helseøkonomi.  Vi har vedtatt tilsetting av leder for Senter for global helse, og i tillegg er vi sluttfasen av å 
rekruttere fire nye stillinger på Avdeling for samfunnsmedisin.  

Instituttet har også hatt fokus på våre interne rutiner for godkjenning av forskningsprosjekter for å sikre 
etterlevelse av kvalitetssystemet.   

2. Vurdering  av status 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet i hht. 
Årsplan 

Helsams årsplan for 2015-17 ble gjennomgått av ny instituttleder og nytt instituttråd tidlig i vinter med tanke 
på konkretisering og prioritering av tiltak. I hovedsak er de prioriterte tiltakene gjennomført, men noen av 
aktiviteten er kommet senere i gang enn planlagt.  

b. Vurdering av årsverksutvikling 

- Årsverksutvikling generelt 
Helsam har hatt en sterk vekst fra opprettelsen i 2010. Tre viktige årsaker er opprettelsen av 
to nye masterprogrammer, desentraliseringen av personal- og økonomiadministrasjon fra 
fakultetsnivået og økt eksternfinansiert virksomhet.  

- Forholdet mellom vitenskapelig1 og administrativt ansatte 
Det er en noe sterkere vekst i administrativt ansatte hvis vi ser hele perioden og begge typer 
finansiering under ett. Den viktigste årsaken til det er desentraliseringen av personal- og 
økonomiadministrasjon som kom ved opprettelsen av Helsam i 2010. I 2011 var en ny 
bemanningsplan for instituttets administrasjon på plass, og i perioden etter det har det vært 
en sterkere vekst i vitenskapelige enn administrative årsverk.  
Det har også vært en klar tendens til vekst i eksternfinansiert administrative årsverk, og den 
har kommet samtidig som instituttet på basis har hatt vekst i forskningsadministrative 
årsverk.  

- Forholdet mellom basis- og eksternfinansiert virksomhet 
I perioden sett under ett er det ingen forandringer i forholdet mellom basis- og 
eksternfinansiert virksomhet.  Mot slutten av perioden er likevel den eksternfinansierte 

                                                           
1 Med vitenskapelige årsverk menes alle vitenskapelige årsverk, jf. Kunnskapsdepartementets kategori VIT-4. Dette omfatter følgende 
stillinger: Professor, Professor II, Dosent, 1. amanuensis, Førstelektor, Amanuensis, Høgsk.-/univ.lektor, Høgsk.lærer, Forker (SKO 
1108), Postdoktor, Stipendiat 
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virksomheten større enn det årsverksutviklingen viser fordi vi i økende grad frikjøper 
basisansatte ut i eksterne prosjekter. For 2014 ble det frikjøpt basisansatte svarende til ca 7 
vitenskapelige årsverk. Det økende frikjøpet har skapt både handlingsrom- og behov for flere 
vikarer i basisvirksomheten, og er dermed også med på å forklare veksten i midlertidige 
stillinger på basis.  

- Forholdet mellom faste og midlertidige stillinger 
Det er få midlertidige årsverk blant de administrativt ansatte. Midlertidig ansatte utgjør ca 
60% av de vitenskapelig ansatte gjennom hele perioden. Blant de basisfinansierte er det en 
svak nedgang i andelen midlertidig vitenskapelige. Det er en merkbar nedgang fra 2012 til 
2013 som primært skyldes fast tilsetting av praksislærerne i 10. semester. Hvis vi holder 
rekrutteringsstillingene utenom så er det en klar nedgang i midlertidig ansatte på basis. I 
den eksternfinansierte virksomheten er midlertidighet hovedregelen for både vitenskapelige 
og administrative ansatte. Vi planlegger å ta en diskusjon av om utviklingen i 
eksternfinansiert virksomhet vil muliggjøre en større grad av faste tilsettinger.  

- Utvikling i støttestillinger for forskning og undervisning og i tekniske stillinger som påvirker 
utviklingen for vitenskapelige og administrative årsverk  
Vi er overrasket over at datagrunnlaget for årsverksutvikling ikke inkluderer tekniske 
stillinger. De utgjør en svært lav andel av Helsams årsverk, men i en sammenligning med 
øvrige institutter vil vi anta at en beskrivelse av de tekniske årsverkene også vil ha relevans 
for beskrivelsen av understøttelse av de vitenskapelig ansatte. 

 

 
 

- Forventninger til framtidig årsverksutvikling: 
I forbindelse med arbeidet med et Rom- og funksjonsprogram for et samlokalisert Helsam er 
det gjort framskrivninger i dimensjonerende antall ansatte på instituttet. Der er det lagt til 
grunn en vekst på basis med 10% for vitenskapelige årsverk, 20% for administrative årsverk. 
For eksternfinansiert aktivitet er det lagt til grunn en forventning om vekst på 50%.  

 

HELSAM

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Basisvirksomhet
Vitenskapelige årsverk * 74 72 83 88 91 88 98

Herav midlertidige årsverk 31 32 39 41 40 27 38
Herav rekrutteringsstillinger 9 11 18 22 22 18 23

Administrativt ansatte 20 19 23 27 28 30 30
Herav midlertidige årsverk 4 3 6 5 4 5 3

Eksternfinansiert virksomhet
Vitenskapelige årsverk * 50 47 48 53 55 62 66

Herav midlertidige årsverk 42 41 44 49 50 59 62
Herav rekrutteringsstillinger 29 22 23 25 24 30 33

Administrativt ansatte 3 1 4 5 9 7 7
Herav midlertidige årsverk 3 1 3 3 7 6 5

Utvikling i antall årsverk
Antall årsverk per 1.10
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c. Status for den økonomiske situasjonen 

Internfinansiert virksomhet (Basis) 

 

Ved utgangen av 2. tertial har Helsam på basis et svakere resultat enn budsjettert. Den viktigste årsaken til et 
svakere resultat i basisøkonomien er at nettobidraget fra den eksternfinansierte virksomheten er mindre enn 
budsjettert (ca 4,3 mill). Inntektene er omtrent som budsjettert, personalkostnadene ligger noe under 
budsjett og drift noe over budsjettet. Det økonomiske handlingsrommet for instituttet er samlet sett noe 
svekket gjennom 2015, men vi forventer at det vil utjevnes i 3. tertial.  

Vi forventer ved utgangen av året ca 4 mill lavere personalkostnader enn opprinnelig budsjettert. Det skyldes 
dels at lønnsveksten har vært svakere enn budsjettert, men forsinket tilsetting i vitenskapelige stillinger 
utgjør en større innsparing for instituttet.    

Driftskostnadene ligger ved utgangen av 2. tertial over budsjett, men inneholder da en feilpostering på ca 2,1 
mill. Ved utgangen av året forventer vi noe høyere kostnader enn budsjettert. Det skyldes primært 
egeninnsats i etableringen av utstyrsenheten eColab. 

I årsbudsjettet for investeringer var det ikke tatt høyde for investeringer knyttet til etableringen av eColab, 
men samtidig var heller ikke inntekten for denne etableringen tatt inn. I oppdatert årsprognose er det lagt 
inn både investeringskostnad og tilhørende inntekter. Instituttets øvrige investeringer er i tråd med budsjett.  

Svakere nettobidrag enn budsjettert skyldes at prosjekter er budsjettert med for tidlig oppstart, og at det har 
vært lavere eksternfinansiert aktivitet enn budsjettert. Det er ikke kommet til nye prosjekter som vil ha effekt 
i år til å motvirke dette, men feilperiodisering av enkelte større frikjøp vil bidra til at avviket målt mot 
budsjettet ikke forsterkes i 3. tertial. 

Prognosene for 2016 og årene framover har ikke blitt vesentlig justert. Vi venter på simulering av framtidige 
inntekter over bevilgning. I arbeidet med nytt budsjett vil vi gjøre en grundigere vurdering av 
langtidsprognosene.  

Regnskap Regnskap
HELSAM T2 T2 Års- Års- Prognose Prognose Prognose Prognose

BASIS 2014 2015 budsjett Prognose 2016 2017 2018 2019
Inntekter -58 690             -58 773             -91 151             -94 531             -99 593             -98 098             -97 240             -94 435             
Personalkostnader 61 546               63 721               104 258             100 214             104 235             104 507             105 557             108 683             
Driftskostander 6 444                 7 981                 12 254               13 112               13 333               12 835               12 586               12 972               
Investeringer 843                     2 509                 2 780                 4 716                 3 413                 2 105                 1 955                 2 105                 
 Årsresultat uten 
nettobidrag og 
prosjektavslutning 10 143               15 438               28 141               23 511               21 388               21 349               22 859               29 326               
Nettobidrag -14 998             -14 418             -28 574             -24 835             -23 744             -20 227             -20 777             -21 275             
Prosjektavslutning 282                     3 623                 1 331                 3 623                 151                     -                     -                     -                     
 Årsresultat med 
nettobidrag og 
prosjektavslutning -4 573                4 643                 898                     2 299                 -2 205                1 122                 2 081                 8 050                 
Overført fra i fjor -10 896             -8 748                -8 748                -8 748                -6 449                -8 655                -7 533                -5 451                
Akkumulert resultat -15 469             -4 105                -7 850                -6 449                -8 655                -7 533                -5 451                2 599                 
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Eksternfinansiert virksomhet 

 

Den eksternfinansierte virksomheten var ved utgangen av 2. tertial som nevnt over en del svakere enn 
budsjettert fordi prosjekter har kommet senere i gang. Inntektene for den eksternfinansierte virksomheten er 
ikke periodisert. Aktivitetsnivået forstås derfor best gjennom å sammenligne personalkostnadene.  Helsam 
har noe høyere aktivitet enn for tilsvarende periode i 2014, men altså noe mindre aktivitet enn budsjettert. 
Nettobidraget for denne perioden er på nivå med 2014, og nettobidraget utgjør derfor en marginalt lavere 
andel av totale kostnader for den eksternfinansierte virksomheten.  
 
Manglende periodisering av inntekter gjør det mindre interessant å kommentere utviklingen i resultat.  
 
Det har i løpet av 2015 ikke kommet til eller startet store nye prosjekter som ikke var kjent når budsjettet ble 
lagt. Som rapportert tidligere skyldes det blant annet at en omlegging i NFRs programmer som har gitt færre 
relevante utlysninger enn vanlig. Presentasjonene og de første utlysningene i de nye helseprogrammene i 
NFR gir grunnlag for å forvente at tilfanget av nye prosjekter vil være tilstrekkelig til et høyere aktivitetsnivå i 
perioden som kommer. Disse forventningene er ennå ikke tallfestet i langtidsprognoser for eksternfinansiert 
virksomhet, men det vil vi tak i forbindelse med utarbeidelse av nytt budsjett.  
 

Dato: 17. september 2015 

 

Nina K. Vøllestad      Knut Tore Stokke 
instituttleder      administrasjonssjef 

HELSAM Regnskap Regnskap
EFV T2 T2 Års- Års- Prognose Prognose Prognose Prognose

2014 2015 budsjett Prognose 2016 2017 2018 2019
Inntekter -43 126             -64 593             -105 849           -116 934           -93 602             -85 506             -75 741             -75 390             
Personalkostnader 32 708               36 203               67 970               61 550               64 528               49 752               43 151               39 299               
Driftskostander 9 961                 8 211                 25 953               28 134               17 011               14 413               14 626               13 467               
Investeringer -6                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
 Årsresultat uten 
nettobidrag og 
prosjektavslutning -463                   -20 179             -11 926             -27 249             -12 064             -21 341             -17 964             -22 624             
Nettobidrag 14 998               14 637               28 085               24 616               23 258               19 345               20 089               20 518               
Prosjektavslutning -282                   -3 623                -1 455                -3 623                -151                   -                     -                     303                     
 Årsresultat med 
nettobidrag og 
prosjektavslutning 14 253               -9 165                14 704               -6 256                11 043               -1 996                2 125                 -1 803                
Overført fra i fjor -38 141             -27 775             -27 775             -27 775             -34 031             -22 988             -24 984             -22 859             
Akkumulert resultat -23 888             -36 940             -13 071             -34 031             -22 988             -24 984             -22 859             -24 662             



 

Helsams kommentar til oppfølging av årsplan pr 2. tertial 2015 
Et grensesprengende universitet 

Tiltak 1: Utdanning med høy kvalitet og relevans 

Milepæler for gjennomføring: 
01.04.2015 Felles og fakultære tiltak for økt kvalitet i ph.d.-utdanningen er vurdert 

med sikte på videre satsinger, eksempelvis styrking av 
veilederkompetanse.  

31.12.2015 Fakultetene har utarbeidet lokale rutiner og tatt i bruk revidert 
kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten på alle nivåer.   

Ansvar:  Fakultetene, tilsvarende enheter, med bistand fra Avdeling for fagstøtte 

Status for gjennomføring: 
Helsam bidrar inn i fakultetets arbeid for forbedring av phd-prorgrammet både 
gjennom nye kurs i opplæringsdelen og gjennom å lede an i tydeligere vurderinger av 
formalkrav til kandidatene ved søknad om opptak til programmet.  
 
 
Tiltak 2: Tverrfaglighet i forskning og utdanning 
Milepæler for gjennomføring: 
01.06.2015 Det er igangsatt prosesser for å utvikle tverrfakultært samarbeid 

innenfor forskning og utdanning på området livsvitenskap i tråd med 
livsvitenskapsstrategiens hovedkonsept.  

Ansvar:  Universitetsledelsen og enhetene i fellesskap 

01.06.2015 Den organisatoriske plattformen for Unpacking the Nordic Model 
implementeres fra og med våren 2015. 

Ansvar: Fakultetene  

30.06.2015 Skisseprosjekt til nybygg for Livsvitenskap foreligger 

Ansvar: Fakulteter med bistand fra LOS   

31.12.2015 Kartlegge og gjøre kjent vilkår og modeller for tverrfakultært samarbeid 
i forskning og utdanning, samt vurdere insentiver og arenaer for 
samarbeid på tvers.  

01.03.2016       Unpacking the Nordic Model : Tre tverrfakultære grupper er etablert og 
det vil gis tilslag om incentivmidler. 

Ansvar: Fakultetene  

30.06.2016 Forprosjekt nybygg for Livsvitenskap er gjennomført  
Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

Status for gjennomføring: 
Helsam har igangsatt et arbeid for å stimulere forskerne til å ta aktivt del i 
livsvitenskapsstrategien 
 
 
Tiltak 3: Publisering med høy internasjonal synlighet og gjennomslag  

Milepæler for gjennomføring:  
31.12.2015:  Fakultetene og tilsvarende enheter vurderer insentivordninger for de 
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enkelte fagmiljøene som styrker kvaliteten på enhetens publisering.  

Ansvar:  Fakultetene, tilsvarende enheter med støtte fra Avdeling for fagstøtte 
 

Status for gjennomføring: 
 
 
 
Tiltak 4: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur  

Milepæler for gjennomføring:  
 
30.03.2015 Praktiske og tjenestemessige konsekvenser av den nye organiseringen 

av nasjonal eInfrastruktur er avklart 30. mars 2015 

Ansvar:  Universitetets senter for informasjonsteknologi. 
 
30.06.2015 Anskaffelser som følge av universitetsstyrets vedtak om éngangs-

investering til forskningsinfrastruktur for å lette aktiv bruk av 
Forskningsrådets avskrivningsmuligheter (leiested) er gjennomført. 

Ansvar:  Fakulteter og enheter som er tildelt investerignsmidler.  
 
31.12.2015 Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er 

tatt i bruk. 

Ansvar:  Universitetets senter for informasjonsteknologi 

Status for gjennomføring: 
 
 
 
 
Læringsuniversitetet 

 
Tiltak 5: Læringsmiljø og oppfølging av studentene 

Milepæler for gjennomføring: 
30.06.2015 Kandidatundersøkelsen 2014 er fulgt opp med nødvendige/relevante 

tiltak.  

30.04.2015 UiO og Karrieresenteret/SiO utreder mulig modell for 
karriereveiledning, kursing og arbeidslivsrelevante arrangementer for 
PhD-kandidatene. 

Ansvar:  Fakultetene i samarbeid med SiO ved Karrieresenteret 

31.12.2015 Alle studieprogrammer skal identifisere årsaker til uønsket frafall og 
vurdere tiltak. Alle tiltak skal vurderes/evalueres i forhold til effekt, 
Basert på fakultetenes arbeid skal det foretas en systematisk 
gjennomgang av virkemidler.   

Ansvar:  Fakultetene, Enhet for lederstøtte, Avdeling for fagstøtte 
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31.12.2016 Sophus Bugges hus er ferdig rehabilitert med oppgradert fysisk 
læringsmiljø 

Ansvar:  Eiendomsavdelingen  

Status for gjennomføring: 
Helsam har igangsatt et arbeid for å restrukturere mastergradsporteføljen. Det er laget 
en liste over 37 mastergradsemner som kan tas på tvers av alle programmene. To 
arbeidsgrupper vil i løpet av oktober levere innspill på hvordan sammenslåing av to 
programmer (Sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie) kan skape et tilbud 
enda bedre tilspasset behovene.  
 
Tiltak 6: Nyskaping i undervisning og læring  

Milepæler for gjennomføring: 
31.12.2015 Alle studieprogrammer skal vurdere variasjonen i undervisnings- og 

læringsformer, inkludert bruken av digitale ressurser, og vurdere tiltak. 
Alle tiltak skal vurderes/evalueres i forhold til effekt,   

Ansvar:  Fakultetene, USIT, Avdeling for fagstøtte 

Status for gjennomføring: 
Utviklingen av undervisningen i samfunnsmedisin i Oslo2014 er gjennomført med svært 
aktiv studentdeltagelse. En av nyskapningen som har kommet ut av dette er en 
undervisningsøkt hvor studentene øves i møtet med brukergrupper.  
 
Etableringen av eColab som forskningsutstyr vil også bidra til muligheter for nye 
digitale læringsformer i undervisningen.  
 
 
 
 
Et samfunnsengasjert universitet 

 
Tiltak 7: Innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv 
 
Milepæler for gjennomføring: 
31.12.2015 Arealer for de Sentre for fremragende innovasjon som UiO har fått ved 

tildelingen i 2014 er tilrettelagt 

Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

31.12.2016 Næringslivsforum er etablert med en arrangements- og 
medlemsskapsportefølje som støtter opp under partenes (BI og UiO) 
strategiske ambisjoner. 

31.12.2016 Rådet for samarbeid med arbeidslivet skal ha utarbeidet en plattform for 
samarbeid mellom UiO og arbeidslivet. 

31.12.2016 UiO har videreført og utviklet det skolefaglige samarbeidet med Oslo 
kommune. 

Ansvar:  Fakultetene og underliggende enheter,  Avdeling for fagstøtte  

Status for gjennomføring: 
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Tiltak 8: Grønt UiO   

Milepæler for UiO sin generelle miljøsatsing: 
31.12.2015 Kildesorteringsgraden har økt til minst 50 prosent 
31.12.2015 Rutine for årlig kvantifisering av og rapportering av prosjektenes 

samlede miljøbelastning er innført 
31.12.2015 Sparemål for kommende 5 år for energibruk i bygningsmassen er 

etablert 
31.12.2015 Nødvendige systemer for avfallshåndtering og energibruk er etablert slik 

at fakultetene er i stand til å miljøsertifisere seg  

Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

31.12.2016 Det er gjennomført en konseptstudie for å oppnå miljøgevinst og 
rehabilitering, med vekt på energieffektivisering av eldre bygningsmasse 
på Nedre Blindern. 

Ansvar:  Fakultetene og Eiendomsavdelingen 

Status for gjennomføring: 
 

 
 
Tiltak 9: Bedre synliggjøring av universitetsmuseene  

Milepæler for gjennomføring: 

30.06.2015  Samlet plan for KHMs museumsutbygging på Tullinløkka skal være 
fastsatt. 

31.12.2015 Valg av arkitektonisk løsning og skisseprosjekt for nytt 
Vikingtidsmuseum på Bygdøy skal være avsluttet. Arbeid med utforming 
av utstillingsprogram for det nye museet skal være igangsatt. 

31.12.2015 Detaljprosjektering av rehabilitering W. C. Brøggers hus ved NHM er 
avsluttet. 

31.12.2015 Massedigitalisering av karplante- og mosesamlinger er avsluttet (NHM) 
31.12.2016 Første 3-årsperiode for KHMs “Saving Oseberg”-prosjekt skal være 

fullført i henhold til prosjektplan. Plandokumenter og finansierings-
grunnlag for prosjektets del 2 skal være fastsatt. 

Ansvar:  Museene og Eiendomsavdelingen 

Status for gjennomføring: 
 
 
 
 
 
 
 
Et handlekraftig universitet 
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Tiltak 10: Konkurransearenaer med høy kvalitet  

Forslag til milepæler: 
31.12.2016 Alle enheter har utviklet tiltak og god praksis for innhenting av midler 

fra EU og Forskningsrådet.  
31.12.2016 Antall EU-søknader skal økes, både ERC og tematiske utlysninger.  

Ansvar:  Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for fagstøtte 
 

31.12.2016 Det skal utvikles målrettede tiltak for rekruttering av forskere.  

Ansvar:  Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for personalstøtte.  

Status for gjennomføring: 
I samarbeid med fakultetet gjennomfører Helsam en prosess med kommentarer fra 
ekspertpanel på skisser til søknader.   
 
 
Tiltak 11: Administrativ omstilling 

Milepæler for gjennomføring: 
30.06.2015 Analyse av behovet for endringer i infrastruktur og tjenester som 

konsekvens av teknologisk utvikling innen IT-området er gjennomført 
31.12.2015  Igangsatte aktiviteter knyttet til administrativ utvikling er gjennomført; 

UiOs nettsted, bilagslønn. Arbeidet med støttesystem for eksternt 
finansiert virksomhet er behovsvurdert og spesifisert. 

31.12.2016  Organisasjon og kompetanseutviklingsplan for administrative 
funksjoner som skal sikre effektive støtteprosesser for 
primærvirksomheten ser utviklet 

Ansvar:  LOS 

Status for gjennomføring: 
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Det gode universitetet 
 
Tiltak 12: Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke 
ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre lederroller  

Milepæler for gjennomføring: 
31.12.2015 Hovedpunktene i rapporten fra «Scientific Advicory Board» er fulgt opp. 

Ansvar:  Universitetsledelsen 

30.12.2015 Det skal foreligge et målrettet og systematisk kompetanseutviklings-
tilbud for ansatte og ledere ved UiO, hvor også ansvarsfordelingen 
mellom fakultetene og tilsvarende enheter og de sentrale avdelinger er 
avklart. 

31.12.2015 Standardiserte introduksjonsprogram for nyansatt medarbeidere og 
ledere, herunder engelskspråklige, skal tilbys alle nyansatte av alle 
fakulteter/museer og større enheter. Ansvarsfordelingen mellom lokalt 
og sentralt nivå skal avklares. 

Ansvar:  Avdeling for personalstøtte i samarbeid med aktuelle enheter, fakulteter 
og tilsvarende enheter. 

31.12.2016 Det skal utvikles målrettede tiltak for utvikling av yngre forskere.  

Ansvar:  Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for personalstøtte.  

Status for gjennomføring: 
 
 
 
Tiltak 13: Medbestemmelse, medvirkning og involvering 

Milepæler for gjennomføring: 

31.12. 2015 Organisasjonskunnskapen skal økes gjennom informasjon til ansatte og 
et forbedret kompetanse-utviklingstilbud. 

Ansvar:  Avdeling for personalstøtte fakulteter og tilsvarende enheter 
 

31.12.2016 Videreutvikle arbeidsmiljøutvalgene som arena for medvirkning og 
involvering. 

Ansvar:  Enhet for HMS, fakulteter og tilsvarende enheter  

Status for gjennomføring: 
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Tiltak 14: Hensiktsmessig midlertidighet og gode karriereveier 

Milepæler for gjennomføring: 
 30.04.2015 UiO skal følge opp vedtatte prinsipper for bruk av midlertidighet, og hvis 

nødvendig justere disse i forhold til enhetenes utfordringer. 
31.12.2015 Implementere en ny stillingsstruktur for vitenskapelig ansatte, inklusiv 

resultatet av «tenture  track»-prosessen. 
31.12.2016 Karriereveier ved UiO skal være tydelig beskrevet, også for 

teknisk/administrativt ansatte, i forhold til oppgaver, roller og 
utviklingsmuligheter. 

Ansvar: Avdeling for personalstøtte i samarbeid med fakulteter og tilsvarende 
enheter 

Status for gjennomføring: 
 
 
 
Tiltak 15: Helse, miljø og sikkerhet 

Milepæler for gjennomføring: 
31.12.2015 Utreding av sikkerhets- og beredskapssatsingen ved UiO er gjennomført, 

tiltak besluttet og iverksatt. 

Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

31.12.2015  Følgende forebyggende HMS-arbeid er implementert:  Elektronisk 
avviksrapportering av hendelser, HMS-styringssystem, system for 
målrettede helseundersøkelse 

30.06.2017 System for HMS-risikovurderinger skal være implementert. 

Ansvar:  Enhet for HMS i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter 

Status for gjennomføring: 
 
 
 
 

Tiltak 16: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte 

Milepæler for gjennomføring:  
31.12. 2016  UiO skal iverksette en mer offensiv rekrutteringsstrategi i tråd med 

ambisjonsnivået i Strategi2020.  

Ansvar:  Avdeling for personalstøtte i samarbeid med Avdeling for fagstøtte, 
fakulteter og tilsvarende enheter 

Status for gjennomføring: 
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Ledelsesvurdering 2. 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. 

Senteret ble 1. april 2015 overført til Det medisinske fakultet, og nye stedkoder som viser den nye 
tilknytningen vil være på plass 1. januar 2016. Som en del av omorganiseringsprosessen fikk BiO felles 
styre med sitt søstersenter NCMM. 

BiO har nylig rekruttert to nye gruppeledere som vil starte sitt arbeid i løpet av 2016. Stillingene er 
samfinansiert med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Kjemisk institutt. MN-fakultetet 
benytter dermed BiOs tverrfaglige forskningsmiljø til strategisk rekruttering av nye forskningsledere, og 
tydeliggjør samtidig sin satsning innen livsvitenskapsfagene. 

Innvilget finansiering av den nasjonale infrastruktursatsningen NOR-OPENSCREEN ble klar i juni, og 
vil medføre videre satsning på og utvikling av BiOs plattform for kjemisk biologi, samt medlemskap i 
EU-OPENSCREEN, et ESFRI-prosjekt. 

2. Vurdering  av status 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet i hht. 

årsplan 
Studiekvalitet: BiO har ingen studieprogram eller annen undervisning. 

Tverrfaglighet: Bioteknologisenteret i Oslo er tverrfaglig i sitt mandat, og senteret er et viktig element i 
universitetets strategiske satsing på tverrfaglig forsking innenfor molekylærbiologi, bioteknologi, 
bioinformatikk og funksjonell genomforskning. BiO har rekruttert to nye gruppeledere i samarbeid 
med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Kjemisk institutt. MN-fakultetet benytter dermed 
BiOs tverrfaglige forskningsmiljø til strategisk rekruttering av nye forskningsledere 

Publiseringsstrategi: BiO må fortsette å levere høykvalitets forskning for å følge opp den gode evalueringen 
fra 2013. Ett av evalueringskriteriene for gruppeledere ved BiO er etablering av selvstendig forskning som 
resulterer i publikasjoner i internasjonalt gode tidsskrifter der de er seniorforfattere. 

Konkurransearenaer: BiO er et drivhus for unge talentfulle forskere, og følger EMBLs retningslinjer for 
rekruttering av internasjonale gruppeledere selv om senteret ikke er affiliert med EMBL per i dag. BiOs 
målsetning er å utvikle gode forskningsledere som kan rekrutteres videre inn i permanente stillinger, 
fortrinnsvis ved UiO, eller ved andre forskningsinstitusjoner i Norge. Først da har senteret lykkes i sin 
misjon. Gruppelederne selv konkurrerer stadig om eksterne midler, og senteret jobber aktivt for å støtte sine 
forskere i dette, særlig inn mot EU-prosjekter. 

 

b. Vurdering av årsverksutvikling 

Årsverksutvikling generelt: Bioteknologisenteret i Oslo er et drivhus for unge talentfulle forskere, som 
gis muligheten til å etablere egne forskningsgrupper. Dette betyr at antall årsverk alltid vil variere, det 
er senterets natur. Nye grupper bruker tid på å rekruttere stipendiater og postdocs, mens modne 
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grupper i stor grad vil avslutte prosjekter og trappe ned antall ansatte i forkant av en flytting til et mer 
permanent sted i organisasjonen. Gruppene vokser og minker i ulikt tempo og til ulik tid da de er 
rekruttert fortløpende. 

Forholdet mellom vitenskapelig
1
 og administrativt ansatte: BiO har en liten administrasjon (4 årsverk) 

som i stor grad også betjener NCMM. Innsatsen avregnes årlig mellom sentrene. Den administrative staben 
er stabil uansett antall forskningsgrupper, så forholdet vil variere avhengig av hvor mange aktive grupper 
som er i senteret. 

Forholdet mellom basis- og eksternfinansiert virksomhet: Hver gruppeleder ved BiO har sin egen årlige 
basistildeling i tillegg til de eksterne midlene han/ hun klarer å skaffe. Gruppeleder kan således lønne seg 
selv, en tekniker og en stipendiat/ postdoc på sin basis. Hvor mange eksternfinansierte årsverk senteret har 
vil variere med antall og størrelse på tildelinger av eksterne midler. 

Forholdet mellom faste og midlertidige stillinger: Det følger av senterets natur at nye grupper bygges 
opp, og at modne grupper i løpet av sin maksimale periode på 5+5 år finner en mer permanent plassering. 
Med unntak av BiOs administrasjon og kjernefasiliteter regnes alle øvrige årsverk som midlertidige. 

Utvikling i støttestillinger for forskning og undervisning og i tekniske stillinger som påvirker 
utviklingen for vitenskapelige og administrative årsverk: BiO har tre årsverk av it-personell, samt fire 
årsverk av øvrige ingeniører som drifter senterets fellesfasiliteter. Disse har vært uendret i lang tid, og vi ser 
behov for å øke med ett årsverk i teknisk stilling fra 2015 for å bistå plattformen i kjemisk biologi i 
forbindelse med forventet økt etterspørsel av tjenester, samt utvikling av prosesser i forbindelse med 
tildeling av infrastrukturmidler til NOR-OPENSCREEN. BiO har ingen undervisning, og trenger dermed 
ingen støtte til dette. 

Planer for årsverksutvikling i langtidsperioden frem mot 2019: Med rekruttering av tre nye 
gruppeledere på kort tid, regner vi med at senteret vil vokse noe i antall midlertidige vitenskapelige årsverk 
fram mot 2019. Akkurat hvor stor veksten blir er vanskelig å anslå da dette er nesten utelukkende følger av 
tildeling av eksterne midler. Det er ingen planer for vekst i antall administrative årsverk, og for tekniske 
stillinger som drifter senterets fellesfasiliteter tror vi på en liten reduksjon som følge av naturlig avgang. 

 

 
Data fra årsverkskuben 

c. Status for den økonomiske situasjonen 

BiO har hatt en nedgang i inntekter, både på eksternfinansiert virksomhet og på resultatbaserte 
midler som en følge av utrotasjon av flere modne grupper fra senteret i perioden 2012-2014. 
Nyrekruttering ble holdt tilbake i påvente av konklusjonen fra ulike evalueringer. Senteret holder nå på 
å bygge seg opp igjen etter å ha ferdigstilt rekruttering av tre nye gruppeledere i løpet av 2014/2015, 

                                                           
1
 Med vitenskapelige årsverk menes alle vitenskapelige årsverk, jf. Kunnskapsdepartementets kategori VIT-4. Dette omfatter følgende 

stillinger: Professor, Professor II, Dosent, 1. amanuensis, Førstelektor, Amanuensis, Høgsk.-/univ.lektor, Høgsk.lærer, Forker (SKO 

1108), Postdoktor, Stipendiat 
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men det er alltid en viss forsinkelse fra en ny gruppeleder starter til eksterne midler hentes inn og settes 
i drift. 

 
Basisvirksomhet 

 
Data fra Kuben 

 
BiO har noe økte inntekter i forhold til budsjett, men dette er tildelinger til avansert vitenskapelig utstyr 
for både 2014 (refundert etter innkjøp av utstyr) og 2015 (forskuddsutbetalte midler), til sammen 
6,29mNOK. Dette forholdet gjenspeiler seg også i investeringene, som er langt høyere enn budsjettert 
fordi fakturaene ikke kom før i 2015. Øvrig virksomhet på basis er i henhold til budsjett. 

 

BiO har hatt en innsparing på lønn på ca. 200.000 kr, og disse omdisponeres til drift/ investeringer til 
senterets forskere. 

 

Eksternfinansiert virksomhet 

 
Data fra Kuben 

 
Inntektene for den eksternfinansierte virksomheten er noe lavere enn budsjettert, men dette skyldes at 
vi fikk hele tildelingen fra Novo Nordisk Foundation i 2014. For øvrig er det ingen avvik av betydning å 
kommentere. 

 

Dato: 17.09.2015 

 

 Kjetil Taskén 

 Professor Dr.Med     Ingrid Kjelsvik 

 Direktør Bioteknologisenteret i Oslo   Kontorsjef 



 

 

Status for gjennomføring av tiltak per 2. tertial 
Bioteknologisenteret i Oslo 
 
 
Et grensesprengende universitet 

Tiltak 1: Utdanning med høy kvalitet og relevans 

Milepæler for gjennomføring: 

01.04.2015 Felles og fakultære tiltak for økt kvalitet i ph.d.-utdanningen er vurdert 
med sikte på videre satsinger, eksempelvis styrking av 
veilederkompetanse.  

31.12.2015 Fakultetene har utarbeidet lokale rutiner og tatt i bruk revidert 
kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten på alle nivåer.   

Ansvar:  Fakultetene, tilsvarende enheter, med bistand fra Avdeling for fagstøtte 

Status for gjennomføring: 
Bioteknologisenteret i Oslo er er forskningssenter uten egne studieprogram eller annen 
undervisning. Senteret hadde inntil 2014 et Ph.D-kurs i samarbeid med Det medisinske 
fakultet, men dette avholdes ikke i 2015 grunnet synkende påmelding over tid, tross 
gode tilbakemeldinger på kursets kvalitet og relevans for studentene. 
 
 
Tiltak 2: Tverrfaglighet i forskning og utdanning 

Milepæler for gjennomføring: 

01.06.2015 Det er igangsatt prosesser for å utvikle tverrfakultært samarbeid 
innenfor forskning og utdanning på området livsvitenskap i tråd med 
livsvitenskapsstrategiens hovedkonsept.  

Ansvar:  Universitetsledelsen og enhetene i fellesskap 

01.06.2015 Den organisatoriske plattformen for Unpacking the Nordic Model 
implementeres fra og med våren 2015. 

Ansvar: Fakultetene  

30.06.2015 Skisseprosjekt til nybygg for Livsvitenskap foreligger 

Ansvar: Fakulteter med bistand fra LOS   

31.12.2015 Kartlegge og gjøre kjent vilkår og modeller for tverrfakultært samarbeid 
i forskning og utdanning, samt vurdere insentiver og arenaer for 
samarbeid på tvers.  

01.03.2016       Unpacking the Nordic Model : Tre tverrfakultære grupper er etablert og 
det vil gis tilslag om incentivmidler. 

Ansvar: Fakultetene  

30.06.2016 Forprosjekt nybygg for Livsvitenskap er gjennomført  

Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

Status for gjennomføring: 
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Bioteknologisenteret i Oslo er tverrfaglig i sitt mandat, og senteret er et viktig element i 
universitetets strategiske satsing på tverrfaglig forsking innenfor molekylærbiologi, 
bioteknologi, bioinformatikk og funksjonell genomforskning. Senteret rekrutterer til 
forskning innenfor livsvitenskapsfagene fra både medisin og naturvitenskap. 
 
BiO har nylig rekruttert to nye gruppeledere som vil starte sitt arbeid i løpet av 2016. 
Stillingene er samfinansiert med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og 
Kjemisk institutt. MN-fakultetet benytter dermed BiOs tverrfaglige forskningsmiljø til 
strategisk rekruttering av nye forskningsledere, og tydeliggjør samtidig sin satsning 
innen livsitenskapsfagene. 
 
Ultimo juni ble infrastrukturfinansiering til NOR-OPENSCREEN innvilget av NFR. Dette 
innebærer vedtak om deltagelse i EU-OPENSCREEN (finansiert av EUs ESFRI satsning) 
construction og operation phase fra 2015. 
 
Bioteknologisenteet i Oslo og NCMM har begge blitt brukt som eksempler på virksomhet 
som kan legges inn i planene for nybygg for Livsvitenskap. Sentrene har deltatt med 
representanter i prosesser som rom-program, KS1-utredning og skisseprosessen, noe 
som har vært krevende. Det innebærer imidlertid at sentrenes virksomhet, med 
tilhørende utstyr og teknologi, er godt innarbeidet i byggets planer og i Vev-konseptet. 
 

 
Tiltak 3: Publisering med høy internasjonal synlighet og gjennomslag  

Milepæler for gjennomføring:  

31.12.2015:  Fakultetene og tilsvarende enheter vurderer insentivordninger for de 
enkelte fagmiljøene som styrker kvaliteten på enhetens publisering.  

Ansvar:  Fakultetene, tilsvarende enheter med støtte fra Avdeling for fagstøtte 
 

Status for gjennomføring: 
Gruppeledere ved BiO ansettes med en forventning om å etablere selvstending 
forskning som resulterer i publikasjoner i internasjonalt høyt rangerte tidsskrifter. 
Publikasjoner er ett av flere kriterier for vurdering av forskningsgruppens suksess når 
den evalueres etter første femårsperiode. For senteret som helhet vil antallet 
publikasjoner kunne variere en del i samsvar med hvor mange forskningsgrupper som 
er i senteret. 
 
 
Tiltak 4: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur  

Milepæler for gjennomføring:  

 
30.03.2015 Praktiske og tjenestemessige konsekvenser av den nye organiseringen 

av nasjonal eInfrastruktur er avklart 30. mars 2015 

Ansvar:  Universitetets senter for informasjonsteknologi. 
 
30.06.2015 Anskaffelser som følge av universitetsstyrets vedtak om éngangs-

investering til forskningsinfrastruktur for å lette aktiv bruk av 
Forskningsrådets avskrivningsmuligheter (leiested) er gjennomført. 

Ansvar:  Fakulteter og enheter som er tildelt investerignsmidler.  
 
31.12.2015 Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er 
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tatt i bruk. 

Ansvar:  Universitetets senter for informasjonsteknologi 

Status for gjennomføring: 
Innvilgelse av NOR-OPENSCREEN vil medføre videre utvikling og satsning på BiOs 
plattform for Chemical biology i form av innkjøp av ny instrumentering. For å 
imøtekomme den forventede økte pågangen innenfor dette feltet har BiO omprioritert 
innenfor egen ramme for å ansette flere til å utvikle og drifte plattformen. 
 
USITs tjeneste for sensitive data (TSD) er gjort kjent, og benyttes i dag av de 
gruppeledere som benytter slike data i sin forskning. Alle nyrekrutterte gruppeledere vil 
få opplæring og informasjon om dette tilbudet. 

 
 

Læringsuniversitetet 

Tiltak 5: Læringsmiljø og oppfølging av studentene 

Milepæler for gjennomføring: 

30.06.2015 Kandidatundersøkelsen 2014 er fulgt opp med nødvendige/relevante 
tiltak.  

30.04.2015 UiO og Karrieresenteret/SiO utreder mulig modell for 
karriereveiledning, kursing og arbeidslivsrelevante arrangementer for 
PhD-kandidatene. 

Ansvar:  Fakultetene i samarbeid med SiO ved Karrieresenteret 

31.12.2015 Alle studieprogrammer skal identifisere årsaker til uønsket frafall og 
vurdere tiltak. Alle tiltak skal vurderes/evalueres i forhold til effekt, 
Basert på fakultetenes arbeid skal det foretas en systematisk 
gjennomgang av virkemidler.   

Ansvar:  Fakultetene, Enhet for lederstøtte, Avdeling for fagstøtte 
 

31.12.2016 Sophus Bugges hus er ferdig rehabilitert med oppgradert fysisk 
læringsmiljø 

Ansvar:  Eiendomsavdelingen  

Status for gjennomføring: 
BiO er et forskningssenter, og har ikke egne studieprogram eller annen undervisning. 
 

 
Tiltak 6: Nyskaping i undervisning og læring  

Milepæler for gjennomføring: 

31.12.2015 Alle studieprogrammer skal vurdere variasjonen i undervisnings- og 
læringsformer, inkludert bruken av digitale ressurser, og vurdere tiltak. 
Alle tiltak skal vurderes/evalueres i forhold til effekt,   

Ansvar:  Fakultetene, USIT, Avdeling for fagstøtte 

Status for gjennomføring: 
BiO er et forskningssenter, og har ikke egne studieprogram eller annen undervisning. 
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Et samfunnsengasjert universitet 

Tiltak 7: Innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv 

 
Milepæler for gjennomføring: 
31.12.2015 Arealer for de Sentre for fremragende innovasjon som UiO har fått ved 

tildelingen i 2014 er tilrettelagt 

Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

31.12.2016 Næringslivsforum er etablert med en arrangements- og 
medlemsskapsportefølje som støtter opp under partenes (BI og UiO) 
strategiske ambisjoner. 

31.12.2016 Rådet for samarbeid med arbeidslivet skal ha utarbeidet en plattform for 
samarbeid mellom UiO og arbeidslivet. 

31.12.2016 UiO har videreført og utviklet det skolefaglige samarbeidet med Oslo 
kommune. 

Ansvar:  Fakultetene og underliggende enheter,  Avdeling for fagstøtte  

Status for gjennomføring: 
BiO/ NCMMs leder er involvert i UiOs arbeid med innoasjonsplattform på interfakultært 
nivå. BiOs ansatte er aktive i ulike innovasjonsprosjekter, næringsklynger og 
bedriftsnettverk (OsloLife). Ett prosjekt fra BiO ble tildelt 3.plass ved Inven2s 
Idéprisutdeling i 2015. BiO/ NCMMs leder skal lede arbeidspakke 2 i Digitalt-liv senteret 
(NTNU, UiB, UiO) som omhandler innovajson og kontakt med næringslivet. 
 
 

Et handlekraftig universitet 

Tiltak 10: Konkurransearenaer med høy kvalitet  

Forslag til milepæler: 

31.12.2016 Alle enheter har utviklet tiltak og god praksis for innhenting av midler 
fra EU og Forskningsrådet.  

31.12.2016 Antall EU-søknader skal økes, både ERC og tematiske utlysninger.  

Ansvar:  Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for fagstøtte 
 

31.12.2016 Det skal utvikles målrettede tiltak for rekruttering av forskere.  

Ansvar:  Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for personalstøtte.  

Status for gjennomføring: 
Alle gruppeledere ved BiO søker ekstern finansiering fra NFR, Kreftforeningen, EU og 
andre finansiører når relevante utlysninger annonseres. Dette er også et kriterium som 
vurderes ved evaluering av forskningsgruppene etter første femårsperiode. BiOs 
gruppeledere søker ekstern finansiering til gruppene, særlig fra EU, både innen ERC og i 
relevante utlysninger i Horizon 2020. Gruppenes faglige utvikling er avhengig av å 
innhente eksterne midler da gruppenes grunnbudsjett er flatt. De som lykkes med å 
hente midler sikrer seg gode betingelser for egen forskning. 
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Det gode universitetet 

Tiltak 12: Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke 
ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre lederroller  

Milepæler for gjennomføring: 

31.12.2015 Hovedpunktene i rapporten fra «Strategic Advicory Board» er fulgt opp. 

Ansvar:  Universitetsledelsen 

30.12.2015 Det skal foreligge et målrettet og systematisk kompetanseutviklings-
tilbud for ansatte og ledere ved UiO, hvor også ansvarsfordelingen 
mellom fakultetene og tilsvarende enheter og de sentrale avdelinger er 
avklart. 

31.12.2015 Standardiserte introduksjonsprogram for nyansatt medarbeidere og 
ledere, herunder engelskspråklige, skal tilbys alle nyansatte av alle 
fakulteter/museer og større enheter. Ansvarsfordelingen mellom lokalt 
og sentralt nivå skal avklares. 

Ansvar:  Avdeling for personalstøtte i samarbeid med aktuelle enheter, fakulteter 
og tilsvarende enheter. 

31.12.2016 Det skal utvikles målrettede tiltak for utvikling av yngre forskere.  

Ansvar:  Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for personalstøtte.  

Status for gjennomføring: 
BiO/ NCMMs leder deltar i arbeidsgruppe 4 for oppfølging av innspill fra Strategic 
Advisory Board. 
 
I samarbeid med NCMM gjennomfører BiO faglige seminarer for de vitenskapelige 
ansatte hver tirsdag gjennom hele året. I tillegg inviteres jevnlig internasjonale 
toppforskere til Hans Prydz Guest Lectures. 



Universitetet i Oslo  
 
 

Mal for ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 2. tertial 

 

 

Rapporterende enhet: 
NCMM 

 Rapportert av: 
Kjetil Taskén 
Elisa Bjørg 

 Periode: 2. 
tertial 2015 

 

Ledelsesvurdering 2. 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 er 5-årig rullerende, og evaluering av senteret ble første gang 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. UiO signerte i mai 
2015 ny 5-årskontrakt med NFR. Avtaleperioden for nordisk EMBL partnerskap i molekylærmedisin er 
2013-2022. 

2. Vurdering  av status 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet i hht. 
Årsplan 
Det henvises til rapportering av status for gjennomføring av tiltak per 2. tertial årsplan for detaljert 
statusoppdatering fra NCMM. Følgende punkter nevnes likevel i denne ledelsesvurderingen: 

Studiekvalitet: NCMM har ingen egne studieprogram, men holder 1-2 årlige kurs på PhD-nivå. Det 
jobbes kontinuerlig med innholdet til disse kursene som holdes på engelsk og der faglige eksperter 
fra hele Norge og også fra Norden hentes for å forelese. Kursene skaper en tverrfakultær møteplass 
for internasjonale PhD-studenter innen livsvitenskap. 
 
Tverrfaglighet: NCMMs overordnede mål er å levere fremragende molekylærmedisinsk forskning og 
å bidra til translasjon og uttesting av resultatene fra denne for slik å kunne bygge bro fra 
grunnforskningen og ut til klinisk praksis. Alle gruppeledere ved senteret har bistillinger ved OUS. 
NCMMs prosjektplan er tverrfaglig og senteret rekrutterer tverrfaglig fra medisin og naturvitenskap 
innen området livsvitenskap. Det nasjonale oppdraget til NCMM omfatter bl.a. å etablere et senter 
for molekylærmedisin, fremme fagområdet på en nasjonal arena og å fasilitere og fremme 
translasjonsforskning og omsetning av forskningsresultater til klinisk praksis. 
 
Publiseringsstrategi: NCMM må fortsette å levere høy-kvalitets forskning for å følge opp den gode 
evalueringen fra 2013 og for å fortsette å være et ledende nasjonalt forskningssenter innen 
translasjonsforskning. Dette må gjenspeiles ved at forskningsresultater jevnlig blir publisert i høyt 
rankede tidsskrifter. Et av evalueringskriteriene for gruppeledere ved NCMM er deres evne til å 
etablere selvstendig forskning som resulterer i publikasjoner med høy impact faktor der de selv står 
som seniorforfattere. 
 
Konkurransearenaer: NCMM er et nasjonalt senter som skal fungere som et drivhus for unge, 
talentfulle forskere innen translasjonsforskning. Senteret følger EMBLs retningslinjer for 
rekruttering av internasjonale gruppeledere. NCMM jobber videre målrettet for at UiO, OUS og 
andre forskningsmiljøer i Norge skal utvikle karriereplaner og rekruttere spisskompetanse og 
fremragende gruppeledere utviklet i NCMM til mer permanente stillinger på sikt. 
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Gruppelederne ved senteret er meget bevisste når det gjelder behovet for å skaffe ekstern 
finansiering, og NCMM jobber aktivt for å øke deltakelsen i EU-prosjekter. 
 

b. Vurdering av årsverksutvikling 
NCMM er et ungt senter som kun har vært fullt operativt siden 2010. I tillegg var senteret plassert 
som et prosjekt under MLS i stedkodestrukturen frem til 2011, så NCMM har få historiske tall å vise 
til. Tallene i tabellen under er hentet fra Database for Statistikk om høyere utdannelse (DBH). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
Med vitenskapelige årsverk menes alle vitenskapelige årsverk, jf. Kunnskapsdepartementets kategori VIT-4. Dette omfatter følgende 

stillinger: Professor, Professor II, Dosent, 1. amanuensis, Førstelektor, Amanuensis, Høgsk.-/univ.lektor, Høgsk.lærer, Forker (SKO 
1108), Postdoktor, Stipendiat 

Forklaring til tabell: NCMM er et nasjonalt senter finansiert med midler fra Norges Forskningsråd 
(NFR), Helse Sør-Øst (HSØ) og UiO. Hele senterets økonomi er prosjekt-basert, og skiller seg derfor 
noe fra organiseringen til tilsvarende enheter ved UiO. Denne organiseringen er en følge av at hele 
senterets grunnbevilgning kommer fra tre eiere, hvorav to regnes som eksterne (se mer info under 
økonomi). Selv om senteret har en kjernefinansiering i tillegg til eksterne prosjekter, regnes alt som 
eksternt i denne sammenheng ut fra hvordan økonomien til senteret er organisert pr i dag. 
Fordelingen av årsverk på kjerne-virksomhet (basis) vs. ekstern virksomhet er derfor ikke like skjev 
som tabellen gir inntrykk av. Det vil være hensiktsmessig med en annen organisering av dette ifbm 
overføring av økonomi til UiO fra 2016. 

Årsverksutvikling generelt: NCMM har vokst som planlagt i sin første femårs-periode og hadde 
rundt 100 ansatte (inkludert Founding Partners) ved utgangen av 2014. NCMM fungerer som et 
drivhus for unge, talentfulle forskere og har rekruttert 5 nye forskningsgrupper i den første 5-
årsperioden. Gruppelederne tilbys 5+5 (fra 2013 5+4 år) år ved NCMM, og antall årsverk vil derfor 
svinge i takt med at forskningsgrupper roteres ut og nye kommer inn. Ordningen med Founding 
Partners ble avsluttet etter senterets første femårsperiode. Videre roterte den første 
forskningsgruppen ut ved slutten av 2014 da gruppeleder Nagelhus ble professor ved IMB. 
Rekrutteringen av ny forskningsgruppe for å erstatte denne har blitt forsinket da stillingen måtte 
lyses ut på nytt. I tillegg har en gruppeleder takket ja til en ny stilling utenfor Norge og hans 
forskningsgruppe er derfor under styrt avvikling frem mot sommeren 2016. Utfasing av to 
forskningsgrupper i perioden 2014-2016 og rekruttering av to nye grupper vil resultere i en nedgang i 
antall årsverk de neste årene da det tar tid å bygge opp grupper over kritisk masse. Fra 2016 til 2019 
regner senteret med å se en økning i antall årsverk igjen. 

Forholdet mellom vitenskapelig og administrativt ansatte: NCMM har en liten administrasjon 
bestående av kontorsjef, en økonomirådgiver og en personalkonsulent. Administrasjonen jobber 
imidlertid tett med Bioteknologisenteret, og HMS, IT og kjernefasilitetstjenester er tilgjengelig for 

Utvikling i antall årsverk 
Antall årsverk per 1.10 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Basisvirksomhet               

Vitenskapelige årsverk *          2 1 0 

Herav midlertidige årsverk          1 1 0 

Herav rekrutteringsstillinger          1 1 0 

Administrativt ansatte           2 0 0 

Herav midlertidige årsverk          1 0 0 

                
Eksternfinansiert virksomhet               

Vitenskapelige årsverk *          25 31 34 

Herav midlertidige årsverk          25 31 33 

Herav rekrutteringsstillinger          20 23 24 

Administrativt ansatte           3 3 3 

Herav midlertidige årsverk          0 0 0 
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Regnskap T2 2014 Regnskap T2 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019
Inntekter -2 947 215 -16 131 631 -12 714 157 -20 900 659 -11 331 322 -7 123 206 -6 765 499 -6 986 093
Personalkostnader 1 676 993 1 793 611 2 852 694 2 908 096 3 046 747 3 121 058 3 195 369 3 294 450
Driftskostnader 2 796 335 3 237 258 5 581 000 6 377 000 6 584 000 6 518 938 6 599 352 6 819 143
Investeringer 96 972 2 173 292 2 980 000 1 480 000 1 508 000 1 537 000 1 666 150 1 704 700

Årsresultat uten nettobidrag 
og prosjektavslutning 1 623 086 -8 927 470 -1 300 463 -10 135 563 -192 575 4 053 790 4 695 372 4 832 200
Nettobidrag 2 849 -98 018 -1 000 000 -622 878 -246 142 -823 264 -1 300 000 -1 400 000
Prosjektavslutning 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat med nettobidrag 
og prosjektavslutning

1 625 934 -9 025 488 -2 300 463 -10 758 441 -438 717 3 230 526 3 395 372 3 432 200
Overført fra i fjor -5 654 003 -7 613 546 -7 613 546 -7 415 278 -18 173 719 -18 612 436 -15 381 910 -11 986 539
Akkumulert resultat -4 028 069 -16 639 033 -9 914 009 -18 173 719 -18 612 436 -15 381 910 -11 986 539 -8 554 339

Regnskap T2 2014 Regnskap T2 2015 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019
Inntekter -28 867 224 -31 329 182 -32 039 782 -36 569 082 -34 184 256 -28 932 697 -20 369 327 -18 933 907
Personalkostnader 15 042 154 15 443 335 25 996 907 24 231 508 23 378 664 19 282 222 14 107 525 11 807 082
Driftskostnader 5 791 571 7 172 418 9 996 201 15 325 068 11 055 000 8 905 000 7 010 000 5 000 000
Investeringer 638 687 174 317 0 0 0 0 0 0

Årsresultat uten nettobidrag 
og prosjektavslutning -7 394 813 -8 539 113 3 953 326 2 987 494 249 408 -745 475 748 198 -2 126 825
Nettobidrag 160 438 96 785 0 -377 122 -753 858 -376 736 0 0
Prosjektavslutning 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat med nettobidrag 
og prosjektavslutning

-7 234 374 -8 442 328 3 953 326 2 610 372 -504 450 -1 122 211 748 198 -2 126 825
Overført fra i fjor -19 395 180 -17 678 795 -17 678 795 -17 460 488 -14 850 116 -15 354 566 -16 476 777 -15 728 579
Akkumulert resultat -26 629 555 -26 121 123 -13 725 470 -14 850 116 -15 354 566 -16 476 777 -15 728 579 -17 855 404

NCMMs vitenskapelige ansatte på lik linje med BiOs selv om de administrativt ansatte lønnes av BiO. 
Det gjøres en intern avregning mellom senterne årlig. 

Forholdet mellom basis- og eksternfinansiert virksomhet: NCMM mottar kjernefinansiering (basis) 
fra NFR, HSØ og UiO. Senterleder, administrasjon og gruppeledere lønnes herfra. Den årlige basis-
pakken til hver gruppeleder dekker i tillegg lønn til en postdoc, en PhD student og tekniker. Alle 
øvrige årsverk lønnes via eksternt finansierte prosjekter. Siden 2012 har den eksterne finansieringen 
oversteget kjernefinansieringen til senteret. 

Forholdet mellom faste og midlertidige stillinger: NCMM fungerer som et drivhus for unge, 
talentfulle forskere, og forskningsgruppene roterer ut av senteret etter maksimalt 5+5 år ved 
senteret. Med unntak av administrasjon regnes derfor alle de øvrige årsverkene som midlertidig.  

 

c. Status for den økonomiske situasjonen 
Prosjektplanen til NCMM er 5-årig rullerende, og 2015 er første året i senterets andre femårs-
periode. UiO v/fakultetsdirektør Bjørn Hol signerte i mai ny 5-årskontrakt med NFR. 
 
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. I forbindelse med omlegging av stedkoder og overføring til 
MED vil det være hensiktsmessig med en annen organisering av dette iht dialog med Halvor Fahle v. 
MED og Terje Bakke (adm. støtte, UiO sentralt). 

Tabellen under er basert på artsgrupperingen smART og viser NCMMs kjernevirksomhet (basis som 
definert over). Inntektstallene i tabellen er lavere da en del av utgiftene/kostnadene er debetføringer 
på inntektsarter (dette i hht. instruks fra ØPA v/ oppstart). NCMMs virksomhet på basis er i henhold 
til budsjett. 

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. 
Estimatet på 47 mNOK for 2015 må nedjusteres noe pga. forsinket rekruttering av ny gruppeleder 
etter utrotering av Nagelhus og styrt avvikling av Mills gruppen frem mot 2016 da han har takket ja 
til en ny stilling noe tidligere enn forventet. Tabellen under er basert på artsgrupperingen smART og 
viser NCMMs eksternt finansierte virksomhet. Det er viktig å merke seg at senterets HSØ-
bevilgninger ikke kommer med her. I tillegg har senterleder Kjetil Taskén også eksterne prosjekter 
som er registrert på BiO. 
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NCMM forventer en midlertidig nedgang i ekstern finansiering de neste 2 årene som et resultat av at 
2 av 6 forskningsgrupper roterer ut og nye grupper skal rekrutteres og etablere seg før de kan 
forventes å skaffe ekstern finansiering. Dette er en naturlig konsekvens av at NCMM er bygd opp 
etter drivhus-modellen med internasjonalt rekrutterte gruppeledere uten fast stilling som vil rotere. 

d. 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 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. 

 

Dato: 16. september 2015 

 

Kjetil Taskén      Elisa Bjørgo 
Direktør NCMM og Bioteknologisenteret i Oslo  Adm. leder 
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Et grensesprengende universitet 

Tiltak 1: Utdanning med høy kvalitet og relevans 

Milepæler for gjennomføring: 
01.04.2015 Felles og fakultære tiltak for økt kvalitet i ph.d.-utdanningen er vurdert 

med sikte på videre satsinger, eksempelvis styrking av 
veilederkompetanse.  

31.12.2015 Fakultetene har utarbeidet lokale rutiner og tatt i bruk revidert 
kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten på alle nivåer.   

Ansvar:  Fakultetene, tilsvarende enheter, med bistand fra Avdeling for fagstøtte 

Status for gjennomføring: 
NCMM er primært et forskingssenter og har ikke laveregrads-undervisning eller egne 
studieprogrammer. PhD studenter tas derfor enten opp ved Det medisinsk fakultet eller 
ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Senteret tilbyr i samarbeid med 
studieseksjonen ved MED et årlig nasjonalt PhD kurs i molekylærmedisin.  All 
undervisning foregår på engelsk og skaper en tverrfakultær møteplass for 
internasjonale PhD-studenter innen livsvitenskap. Kurset er også åpent for deltakere fra 
andre institusjoner i Norge og fra NCMMs søstersentre i de andre nordiske landene. Det 
jobbes kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle kurset slik at innholdet til en hver 
tid følger forskningsfronten innen feltet. 
 
Senterets gruppeledere er unge forskere rekruttert internajonalt. Mentoring av disse er 
derfor ekstra viktig for at de skal klare å bygge opp en suksessfull forskningsgruppe, 
forstå det norske systemet og få gjennom sine PhD studenter på en tilfredsstillende 
måte og i henhold til UiOs rutiner og krav. NCMM har derfor kontinuerlig fokus på 
mentoring, og alle gruppeledere ved senteret har både en lokal og en internasjonal 
mentor. 
 
 
Tiltak 2: Tverrfaglighet i forskning og utdanning 
Milepæler for gjennomføring: 
01.06.2015 Det er igangsatt prosesser for å utvikle tverrfakultært samarbeid 

innenfor forskning og utdanning på området livsvitenskap i tråd med 
livsvitenskapsstrategiens hovedkonsept.  

Ansvar:  Universitetsledelsen og enhetene i fellesskap 

01.06.2015 Den organisatoriske plattformen for Unpacking the Nordic Model 
implementeres fra og med våren 2015. 

Ansvar: Fakultetene  

30.06.2015 Skisseprosjekt til nybygg for Livsvitenskap foreligger 

Ansvar: Fakulteter med bistand fra LOS   

31.12.2015 Kartlegge og gjøre kjent vilkår og modeller for tverrfakultært samarbeid 
i forskning og utdanning, samt vurdere insentiver og arenaer for 
samarbeid på tvers.  

01.03.2016       Unpacking the Nordic Model : Tre tverrfakultære grupper er etablert og 
det vil gis tilslag om incentivmidler. 
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Ansvar: Fakultetene  

30.06.2016 Forprosjekt nybygg for Livsvitenskap er gjennomført  
Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

Status for gjennomføring: 
NCMM sitt overordnede mål er translasjonsforskning for slik å kunne bygge bro fra 
grunnforskningen og ut til klinisk praksis. Alle gruppeledere ved NCMM har derfor 
bistillinger ved Oslo Universitetssykehus, og Helse Sør-Øst er en av NCMMs tre 
konsortiepartnere. NCMMs prosjektplan er tverrfaglig og senteret rekrutterer 
tverrfaglig fra medisin og naturvitenskap innen området livsvitenskap og rekruttering 
av nye gruppeledere avstemmes med og forankres bredt i fagmiljøer ved MED og MN 
fakultetene. Koordinering av virksomheten i NCMM med den i Bioteknologisenteret og 
med teknologiplattformer øker også de tverrfaglige aspektene i NCMMs 
forskningsprofil. Gruppelederne jobber aktivt for å skaffe ekstern finansiering og legger 
særlig opp til tverrfaglige prosjekter der utlysningene krever dette. NCMM har også en 
egen finansieringsmekanisme for samarbeid mellom NCMM Associate Investigators og 
NCMMs gruppeledere som fremmer tverrfaglige prosjekter. NCMM tilbyr også et 
tverrfaglig nasjonalt PhD-kurs innen molekylærmedisin med forelesere fra hele Norge 
og internasjonale forelesere fra NCMMs søstersentre. 
 
NCMM har nylig hatt en åpen utlysning for nye NCMM Associate Investigators (AIs) for 
godt etablerte forskere i Norge innen molekylærmedisin og translasjonsforskning. 
Senteret har også etablert en ny ordning for NCMM Young Associate Investigators 
(YAIs). I alt kom det inn 12 AI søknader og 11 YAI søknader fra alle landets fire regioner. 
Etter ekstern evaluering av søkerne vil de nye NCMM AIs og YAIs bli utnevnt høsten 
2015, og det nye nettverket vil stimulere til ytterligere nasjonalt tverrfaglig samarbeid 
innen livsvitenskap. 
 
Nybygg for Livsvitenskap: NCMM og Bioteknologisenteret har blitt brukt som eksempel 
på aktivitet som tenkes lagt inn i planprosessen av det nye Livsvitenskapsbygget i løpet 
av de siste 3-4 årene (rom-program, KS1-utredning, skisseprosess) noe som har vært 
krevende for sentrene, men som innebærer at sentrene og den aktiviteten og de 
teknologiene de huser allerede er godt innarbeidet i planene og konseptet. 
 
 
Tiltak 3: Publisering med høy internasjonal synlighet og gjennomslag  

Milepæler for gjennomføring:  
31.12.2015:  Fakultetene og tilsvarende enheter vurderer insentivordninger for de 

enkelte fagmiljøene som styrker kvaliteten på enhetens publisering.  

Ansvar:  Fakultetene, tilsvarende enheter med støtte fra Avdeling for fagstøtte 
 

Status for gjennomføring: 
NCMM må fortsette å levere høy-kvalitets forskning for å følge opp den gode 
evalueringen fra 2013 og for å fortsette å være et ledende nasjonalt forskningssenter 
innen translasjonsforskning. Gruppeledere ved NCMM forventes å etablere selvstendig 
forskning som resulterer i publikasjoner i høyt rankede tidsskrifter der de selv står som 
seniorforfattere. 
 
Kravet om publisering fra NCMMs grupper er tydelig i og med at dette er et av de 
sentrale kriteriene i evaluering av gruppenes suksess og eventuell videreføring. Pga. 
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rekrutteringsmodellen til sentrene der unge gruppeledere ansettes for 5+5 år vil 
imidlertid antall publikasjoner svinge med sentrenes sammensetning av grupper 
(rekruttering av nye grupper, utrotasjon av etablerte grupper). 
 
 
 
Tiltak 4: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur  

Milepæler for gjennomføring:  
 
30.03.2015 Praktiske og tjenestemessige konsekvenser av den nye organiseringen 

av nasjonal eInfrastruktur er avklart 30. mars 2015 

Ansvar:  Universitetets senter for informasjonsteknologi. 
 
30.06.2015 Anskaffelser som følge av universitetsstyrets vedtak om éngangs-

investering til forskningsinfrastruktur for å lette aktiv bruk av 
Forskningsrådets avskrivningsmuligheter (leiested) er gjennomført. 

Ansvar:  Fakulteter og enheter som er tildelt investerignsmidler.  
 
31.12.2015 Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er 

tatt i bruk. 

Ansvar:  Universitetets senter for informasjonsteknologi 

Status for gjennomføring: 
NCMM jobber tett med sine nordiske partnere (FIMM, MIMS og DANDRITE) i det 
nordiske EMBL partnerskapet for å synliggjøre og styrke partnerskapet som en 
koordinert nordisk forskningsinfrastruktur. Med sine ca 50 gruppeledere og ca 500 
ansatte, vil det nordiske EMBL partnerskapet fremstå som et felles nordisk drivhus for 
molekylærmedisin og translasjonsforskning med delt tilgang til infrastruktur og klinisk 
materiale på tvers av landegrensene. Finansiering fra NordForsk til partnerskapet er 
også videreført for 2014-17. NCMM har i tillegg til sine egne satsninger på infrastruktur 
også tilgang til teknologiplattformene på Bioteknologisenteret samt tilgang til EMBLs 
fasiliteter (feks. synchotron-fasiliteter). Samlet gir dette de vitenskapelig ansatte ved 
senteret tilgang til cutting-edge teknologi som muliggjør forskning i internasjonal front. 
 
NCMM har som nasjonalt senter med ansvar for å fasilitere translasjonsforskning ledet 
den norske deltagelsen i den europeiske ESFRI infrastrukturen EATRIS fra 2008 
gjennom preparatory phase og frem til etablering av EATRIS som en ERIC i 2013. NCMM 
har også deltatt som nasjonal parter i Nasjonal Directors forum etter dette og har etter 
anbefaling fra EATRIS styringsgruppen og NSG  gjort henvendelser til alle 
Samarbeidsorganene som har stilt midler til rådighet for medlemskontingenten. Dette 
har ført til at Forskningsrådet i august 2015 anbefalte overfor HOD at Norge søker 
medlemskap i EATRIS. 
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Læringsuniversitetet 
 

Tiltak 5: Læringsmiljø og oppfølging av studentene 

Milepæler for gjennomføring: 
30.06.2015 Kandidatundersøkelsen 2014 er fulgt opp med nødvendige/relevante 

tiltak.  

30.04.2015 UiO og Karrieresenteret/SiO utreder mulig modell for 
karriereveiledning, kursing og arbeidslivsrelevante arrangementer for 
PhD-kandidatene. 

Ansvar:  Fakultetene i samarbeid med SiO ved Karrieresenteret 

31.12.2015 Alle studieprogrammer skal identifisere årsaker til uønsket frafall og 
vurdere tiltak. Alle tiltak skal vurderes/evalueres i forhold til effekt, 
Basert på fakultetenes arbeid skal det foretas en systematisk 
gjennomgang av virkemidler.   

Ansvar:  Fakultetene, Enhet for lederstøtte, Avdeling for fagstøtte 
 
31.12.2016 Sophus Bugges hus er ferdig rehabilitert med oppgradert fysisk 

læringsmiljø 

Ansvar:  Eiendomsavdelingen  

Status for gjennomføring: 
NCMM er primært et forskingssenter og har ikke laveregrads-undervisning eller egne 
studieprogrammer. 
 
 
 
Tiltak 6: Nyskaping i undervisning og læring  

Milepæler for gjennomføring: 
31.12.2015 Alle studieprogrammer skal vurdere variasjonen i undervisnings- og 

læringsformer, inkludert bruken av digitale ressurser, og vurdere tiltak. 
Alle tiltak skal vurderes/evalueres i forhold til effekt,   

Ansvar:  Fakultetene, USIT, Avdeling for fagstøtte 

Status for gjennomføring: 
NCMM har ikke laveregrads-undervisning eller egne studieprogrammer. Senteret 
organiserer imidlertid et årlig nasjonalt PhD kurs i molekylærmedisin. NCMM tilbyr 
også et nasjonalt PhD kurs under den nasjonale forskerskolen for strukturbiologi, 
Biostruct, som arrangeres annet hvert år. Det det jobbes kontinuerlig med å forbedre og 
videreutvikle porteføljen.  
 
 
 
 
 
 
 



 Rapportering om status NCMM: Årsplan 2015-2017 
 

Et samfunnsengasjert universitet 
 

Tiltak 7: Innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv 
 
Milepæler for gjennomføring: 
31.12.2015 Arealer for de Sentre for fremragende innovasjon som UiO har fått ved 

tildelingen i 2014 er tilrettelagt 

Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

31.12.2016 Næringslivsforum er etablert med en arrangements- og 
medlemsskapsportefølje som støtter opp under partenes (BI og UiO) 
strategiske ambisjoner. 

31.12.2016 Rådet for samarbeid med arbeidslivet skal ha utarbeidet en plattform for 
samarbeid mellom UiO og arbeidslivet. 

31.12.2016 UiO har videreført og utviklet det skolefaglige samarbeidet med Oslo 
kommune. 

Ansvar:  Fakultetene og underliggende enheter,  Avdeling for fagstøtte 
  

Status for gjennomføring: 
NCMM/BiO leder er involvert i UiOs arbeid med innovasjonsplatform på interfakultært 
nivå. NCMM ansatte er aktive i ulike innovasjonsprosjekter og andre 
innovasjonsaktiviteter, herunder næringsklynger (OCC, NNN, dannelsen av NORIN), 
bedriftsnettverk i forskningsparken (OsloLife, NCMM/BiO leder i interimstyret), og 
NCMM/BiO leder skal lede arbeidspakke 2 i Digitalt-liv senteret (NTNU, UiO, UiB) som 
omhander innovasjon og kontakt med næringslivet. 

 
Tiltak 8: Grønt UiO   

Milepæler for UiO sin generelle miljøsatsing: 
31.12.2015 Kildesorteringsgraden har økt til minst 50 prosent 
31.12.2015 Rutine for årlig kvantifisering av og rapportering av prosjektenes 

samlede miljøbelastning er innført 
31.12.2015 Sparemål for kommende 5 år for energibruk i bygningsmassen er 

etablert 
31.12.2015 Nødvendige systemer for avfallshåndtering og energibruk er etablert slik 

at fakultetene er i stand til å miljøsertifisere seg  

Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

31.12.2016 Det er gjennomført en konseptstudie for å oppnå miljøgevinst og 
rehabilitering, med vekt på energieffektivisering av eldre bygningsmasse 
på Nedre Blindern. 

Ansvar:  Fakultetene og Eiendomsavdelingen 

Status for gjennomføring: 
 

 
 
Tiltak 9: Bedre synliggjøring av universitetsmuseene  

Milepæler for gjennomføring: 
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30.06.2015  Samlet plan for KHMs museumsutbygging på Tullinløkka skal være 
fastsatt. 

31.12.2015 Valg av arkitektonisk løsning og skisseprosjekt for nytt 
Vikingtidsmuseum på Bygdøy skal være avsluttet. Arbeid med utforming 
av utstillingsprogram for det nye museet skal være igangsatt. 

31.12.2015 Detaljprosjektering av rehabilitering W. C. Brøggers hus ved NHM er 
avsluttet. 

31.12.2015 Massedigitalisering av karplante- og mosesamlinger er avsluttet (NHM) 
31.12.2016 Første 3-årsperiode for KHMs “Saving Oseberg”-prosjekt skal være 

fullført i henhold til prosjektplan. Plandokumenter og finansierings-
grunnlag for prosjektets del 2 skal være fastsatt. 

Ansvar:  Museene og Eiendomsavdelingen 

Status for gjennomføring: 
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Et handlekraftig universitet 
 
Tiltak 10: Konkurransearenaer med høy kvalitet  

Forslag til milepæler: 
31.12.2016 Alle enheter har utviklet tiltak og god praksis for innhenting av midler 

fra EU og Forskningsrådet.  
31.12.2016 Antall EU-søknader skal økes, både ERC og tematiske utlysninger.  

Ansvar:  Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for fagstøtte 
 

31.12.2016 Det skal utvikles målrettede tiltak for rekruttering av forskere.  

Ansvar:  Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for personalstøtte.  

Status for gjennomføring: 
Gruppelederne ved senteret er meget bevisste når det gjelder behovet for å skaffe 
ekstern finansiering for slik å kunne etablere forskningsgrupper over kritisk masse og få 
realisert sine prosjekter. Både i 2012, 2013 og 2014 har senterets 6 nye 
forskningsgrupper sørget for at ekstern finansiering overskrider senterets 
grunnfinansiering. I 2014 har gruppeledere bl.a. sikret seg finansiering fra NFR (FRIPRO 
og fellesløftet), Kreftforeningen, NIH, Helse-SørØst og Novo Nordisk Foundation. NCMM 
jobber aktivt for å øke deltakelsen i EU-prosjekter, og senteret støtter opp om 
gruppeledere som søker ERC Starting og Consolidator Grants. Etter at NCMM ble lagt inn 
under det medisinske fakultet, har vi fått tilgang til Enhet for Ekstern 
Forskningsfinansiering, og samarbeid mellom denne enheten og våre gruppeledere vil 
være særlig viktig mht. å spisse EU-søknader. 
 
NCMM følger EMBLs retningslinjer mht. kvalitetskriterier og utvelgelsesprosess av 
gruppeledere. Rekruttering foregår i felles utlysninger med partnerne i de andre 
nordiske nodene og EMBL i Heidelberg, og alle søster-sentrene bistår hverandre ved 
ansettelse av nye gruppeledere. Det er essensielt for senteret å rekruttere de beste i sine 
fagfelt, og dette gir spin-off effekter i nye utlysninger. Alle vitenskapelige stillinger (PhD, 
postdoc) utlyses internasjonalt, og senteret har en internasjonal profil med engelsk som 
arbeidsspråk. Internasjonal stab utgjør pr i dag over 50% med ansatte fra 20 ulike 
nasjoner. 
 
 
 
Tiltak 11: Administrativ omstilling 

Milepæler for gjennomføring: 
30.06.2015 Analyse av behovet for endringer i infrastruktur og tjenester som 

konsekvens av teknologisk utvikling innen IT-området er gjennomført 
31.12.2015  Igangsatte aktiviteter knyttet til administrativ utvikling er gjennomført; 

UiOs nettsted, bilagslønn. Arbeidet med støttesystem for eksternt 
finansiert virksomhet er behovsvurdert og spesifisert. 

31.12.2016  Organisasjon og kompetanseutviklingsplan for administrative 
funksjoner som skal sikre effektive støtteprosesser for 
primærvirksomheten ser utviklet 

Ansvar:  LOS 
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Status for gjennomføring: 
 
 
Det gode universitetet 
 
Tiltak 12: Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke 
ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre lederroller  

Milepæler for gjennomføring: 
31.12.2015 Hovedpunktene i rapporten fra «Strategic Advisory Board» er fulgt opp. 

Ansvar:  Universitetsledelsen 

30.12.2015 Det skal foreligge et målrettet og systematisk kompetanseutviklings-
tilbud for ansatte og ledere ved UiO, hvor også ansvarsfordelingen 
mellom fakultetene og tilsvarende enheter og de sentrale avdelinger er 
avklart. 

31.12.2015 Standardiserte introduksjonsprogram for nyansatt medarbeidere og 
ledere, herunder engelskspråklige, skal tilbys alle nyansatte av alle 
fakulteter/museer og større enheter. Ansvarsfordelingen mellom lokalt 
og sentralt nivå skal avklares. 

Ansvar:  Avdeling for personalstøtte i samarbeid med aktuelle enheter, fakulteter 
og tilsvarende enheter. 

31.12.2016 Det skal utvikles målrettede tiltak for utvikling av yngre forskere.  

Ansvar:  Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for personalstøtte.  

Status for gjennomføring: 
 
NCMM/BiO leder deltar i Arbeidsgruppe 4 for oppfølging av «Strategic Advisory Board» 
rapporten. 
 
 
 
Tiltak 13: Medbestemmelse, medvirkning og involvering 

Milepæler for gjennomføring: 

31.12. 2015 Organisasjonskunnskapen skal økes gjennom informasjon til ansatte og 
et forbedret kompetanse-utviklingstilbud. 

Ansvar:  Avdeling for personalstøtte fakulteter og tilsvarende enheter 
 

31.12.2016 Videreutvikle arbeidsmiljøutvalgene som arena for medvirkning og 
involvering. 

Ansvar:  Enhet for HMS, fakulteter og tilsvarende enheter  

Status for gjennomføring: 
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Tiltak 14: Hensiktsmessig midlertidighet og gode karriereveier 

Milepæler for gjennomføring: 
 30.04.2015 UiO skal følge opp vedtatte prinsipper for bruk av midlertidighet, og hvis 

nødvendig justere disse i forhold til enhetenes utfordringer. 
31.12.2015 Implementere en ny stillingsstruktur for vitenskapelig ansatte, inklusiv 

resultatet av «tenture  track»-prosessen. 
31.12.2016 Karriereveier ved UiO skal være tydelig beskrevet, også for 

teknisk/administrativt ansatte, i forhold til oppgaver, roller og 
utviklingsmuligheter. 

Ansvar: Avdeling for personalstøtte i samarbeid med fakulteter og tilsvarende 
enheter 

Status for gjennomføring: 
 
 
 
Tiltak 15: Helse, miljø og sikkerhet 

Milepæler for gjennomføring: 
31.12.2015 Utreding av sikkerhets- og beredskapssatsingen ved UiO er gjennomført, 

tiltak besluttet og iverksatt. 

Ansvar:  Eiendomsavdelingen 

31.12.2015  Følgende forebyggende HMS-arbeid er implementert:  Elektronisk 
avviksrapportering av hendelser, HMS-styringssystem, system for 
målrettede helseundersøkelse 

30.06.2017 System for HMS-risikovurderinger skal være implementert. 

Ansvar:  Enhet for HMS i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter 

Status for gjennomføring: 
 
 
 
 

Tiltak 16: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte 

Milepæler for gjennomføring:  
31.12. 2016  UiO skal iverksette en mer offensiv rekrutteringsstrategi i tråd med 

ambisjonsnivået i Strategi2020.  

Ansvar:  Avdeling for personalstøtte i samarbeid med Avdeling for fagstøtte, 
fakulteter og tilsvarende enheter 

Status for gjennomføring: 
NCMM er et nasjonalt senter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle 
forskere innen translasjonsforskning. Senteret følger EMBLs retningslinjer for 
rekruttering av internasjonale gruppeledere, og det legges stor vekt på en profesjonell, 
tidseffektiv og transparent prosess. Gruppeledere tilbys 5+4 år ved NCMM, og det jobbes 
kontinuerlig med å legge forholdene til rette slik at de unge og talentfulle internasjonalt 
rekrutterte forskerne skal kunne gjøre suksess også ved NCMM og UiO. NCMM jobber 
videre målrettet for at UiO, OUS og andre forskningsmiljøer i Norge skal utvikle 
karriereplaner og rekruttere spisskompetanse og fremragende gruppeledere utviklet i 
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NCMM til mer permanente stillinger på sikt. Dette er avgjørende om drivhus-modellen 
skal fungere hensiktsmessig og NCMMs eiere (UiO, HSØ og Forskningsrådet) skal få ikke 
full avkastning på sin investering. 
 
Inkubator-modellen ved NCMM med unge gruppeledere som får 5+4 års oppnevning 
innebærer stadig rotasjon av forskningsgrupper, og senteret er derfor et viktig 
strategisk element både mht. valg av fagområder og for rekruttering av unge 
forskningsledere på en internasjonal arena. 
 
 
 
Fakultetsvise tiltak 
 
Tiltak 1:  

Milepæler for gjennomføring:  
Dato   [Beskrivelse av milepæl] 
 
Ansvar:  [Beskrivelse av ansvarlig enhet] 

Status for gjennomføring: 
 
Tiltak 2:  

Milepæler for gjennomføring:  
Dato   [Beskrivelse av milepæl] 
 
Ansvar:  [Beskrivelse av ansvarlig enhet] 

Status for gjennomføring: 
 
Tiltak 3:  

Milepæler for gjennomføring:  
Dato   [Beskrivelse av milepæl] 
 
Ansvar:  [Beskrivelse av ansvarlig enhet] 

Status for gjennomføring: 
 
 
Etc. 
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