
 

Tirsdag 26.4.2016 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 

2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

Fra administrasjonen:  

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Linda Helgesen, Astrid Holø, Reidar Rognlien, Bjørn Hol 

 

Verneombud: 

Espen L. Andersen 

 

Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Marianne M. Østby – NTL, Haneef Awan – Akademikerne, Torill Rolfsen – 

Forskerforbundet, Vigdis Bjerkeli – Forskerforbundet, Deborah Arnfinsen - Parat 

 

 

Sak 2 Gjennomgang av fakultetsstyresaker 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/05-10/sakskart-

fakstyre-med-2016-15-10.html  

 

15/16-Ny budsjettfordelingsmodell – ble gjennomgått i IDF-møte i februar. 

 

16/16-Regnskap pr mars 2016 

Reidar Rognlien gjennomgikk rapporten. Ingen kommentarer 

 

17/16-Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap 

Når dette programmet fases ut, dersom det blir vedtatt i fakultetsstyret og 

universitetsstyret, er det ikke fordi kvaliteten er dårlig. Programmet startet i 1985 

som et hovedfag, senere endret til mastergrad. Per i dag er det 56 tilsvarende 

studier som sykepleiere kan ta, ved starten var det ett i Oslo og ett i Bergen. De 

siste årene er det vært lav rekruttering og få kandidater. Programmet svarer seg 

ikke økonomisk. HiOA vil også legge ned et tilsvarende program. Nedleggelsen 

vil frigjøre 20 studieplasser. 

 

Når det gjelder masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie avventes det, 

fordi det ikke er et slikt tilbud mange andre steder. Her håper man på vekst, og 

vil jobbe aktivt med det. 

 

Parat:  

Hva skjer med personalet og studieplassene? 

 

Det ble svart at når det gjelder studiekonsulentene skjer det ingenting. Når det 

gjelder vitenskapelig ansatte er det flere som vil gå av med pensjon framover. 

Det er uansett mer enn nok oppgaver til de ansatte som er igjen. Det er ikke 

bestemt hvordan studieplassene skal brukes. 

 

Forskerforbundet:  

Vil dette ha konsekvenser for studentene som er underveis i studieløpet? 

 

Det ble svart at alle som er tatt opp vil få tilbud om å gjennomføre hele studiet. 

 

Det var møte i avdelingen i går, og de ansatte ga uttrykk for at de er hørt og 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/05-10/sakskart-fakstyre-med-2016-15-10.html
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ivaretatt. Det har vært en rask men ryddig prosess. 

 

18/16-Oppfølging av styreevaluering – ble gjennomgått i IDF-møte i februar 

 

19/16-Orientering om kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning 

Katrine Ore orienterte.  

Mellom 3 og 5 tusen personer skal ha opplæring i dette. I tillegg til ansatte er det 

blant annet deltakere i forskningsgrupper som ikke er ansatt ved fakultetet, samt 

eksterne veiledere. Fra august starter opplæring av andre enn ledere, og målet er 

at alle skal være kurset innen utløpet av året.  

 

Parat  

spurte om IKT-verktøyet for å holde en løpende oversikt over medisinske og 

helsefaglige forskningsprosjekter er under utvikling, og når det skal 

implementeres, siden enhetene pr i dag opererer med en del ulike ad hoc 

løsninger. 

 

Det ble svart at USIT utvikler en nettskjemaløsning som skal brukes av 

forskningsprosjektlederne og driftes av forskningsadministrasjonen, Systemet 

skal være operativt fra januar 2017. 

 

20/16-Oppnevning av nye medlemmer til Utvalget for legers videre- og 

etterutdanning (ULVE) og endring av mandat 

Ingen kommentarer 

 

 

21/16-Oppnevning av valgstyre og valgkomite ved Institutt for medisinske 

basalfag 

Ingen kommentarer 

 

Når det gjelder sak 22/16-Orientering om personalsak kan det ikke informeres 

om saken i IDF-møte fordi saken er unntatt offentlighet på grunn av sakens 

innhold. 

 

 



| 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Fakultetsstyret 
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Vedlegg: Fakultetsnotat av 15.februar 2018 
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Sakstittel: Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell 

 

 

Fakultetsstyret diskuterte på styremøte 15.februar forslag til endringer i fakultetets 

budsjettfordelingsmodell. På styremøtet fremkom det ønske om videre diskusjon av 

modellen, før planlagt vedtak i styremøte 21.juni 2016.  

 

Vedlagt følger samme fakultetsnotat som ble sendt ut i forkant av styremøte 15.februar, 

samt instituttenes høringssvar på modellen. 

 

På styremøtet 10.mai 2016 vil det bli gitt en kort presentasjon av modellen før videre 

diskusjon. 
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FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: FAKULTETSSTYRET
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe
Sakstype (O/D): D
Vedlegg: Instituttenes kommentarer og innspill
Møtedato: 15.februar 2016
Sakstittel: Revisjon av fakultetets budsjettfordelingsmodell

Fakultetsstyret vedtok på møte 15.september 2015 en gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen. 
Bakgrunnen for dette var spesielt et ønske om å gjøre en vurdering av hvorvidt stipendiat- og 
postdoktorstillingene kunne benyttes strategisk, samt at styret burde ha en strategisk pott. 

I etterkant av styremøtet ble det nedsatt en liten arbeidsgruppe som skulle gjennomgå 
budsjettfordelingsmodellen og foreslå endringer. Gruppen har bestått av Bjørn Hol, Halvor Fahle, 
Reidar Rognlien og Mette Groseth Langballe.

DAGENS BUDSJETTFORDELINGSMODELL
Dagens budsjettfordelingsmodell ble benyttet første gang i forbindelse med fordelingen 2010. 
Modellen består av følgende komponenter:
 Forskningsbasert utdanning 
 Forskning og forskerutdanning 
 Særskilte kostnader/Samfunnsoppdrag 
 Infrastruktur 

Komponenten forskningsbasert utdanning består av en basistildeling og særskilte kostnader. 
Basistildelingen er beregnede årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver for både 
grunnutdanning og forskerutdanning. Særskilte kostnader er kostnader som man ikke kan forvente 
dekkes gjennom beregningen av timeplanfestet undervisning.

Komponenten forsknings og forskerutdanning består av rekrutteringsstillinger, teknisk assistanse, 
vitenskapelig utstyr, resultatbaserte omfordelingsmidler, særskilte kostnader og strategiske 
satsinger.

Komponenten Særskilte kostnader/Samfunnsoppdrag består av universitetssykehustilskuddet og 
øremerket tildeling til Regionaletiske komiteer.

Komponenten infrastruktur består av husleie og andre felles driftsutgifter, samt 
fakultetsadministrasjonen og dekanatets midler til strategiske tiltak.

Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen 
øremerking av midlene til bestemte aktiviteter med unntak for rekrutteringsstillinger og særskilte 
kostnader/satsinger. Midlene blir stilt til rådighet for instituttene og andre enheter som én samlet 
pott. 
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Dagens budsjettfordelingsmodell er en blanding av en innsatsfinansiert fordelingsmodell og en 
resultatbasert fordelingsmodell. Utdanningskomponenten premierer innsatsfaktorene i utdanningen, 
nemlig ressurser til undervisning, eksamen og veiledning, mens i forskningskomponenten premieres i 
stor grad resultater i form av antall doktorgrader, antall publikasjoner og evnen til å hente inn 
eksterne forskningsmidler fra EU og NFR.

Modellen har nå vært brukt i syv år. Det første spørsmålet gruppen stilte seg var hvilke sider ved 
budsjettmodellen som ikke fungerer optimalt og hva som kunne forbedres. Erfaringene fra disse syv 
årene er at enkelte sider ved modellen bør revideres.

Utdanningskomponentens basistildeling
I dagens modell øker ressurstilgangen ved at volumet på undervisningen øker. Det ble derfor 
forutsatt, ved innføring av modellen, at alle endringer i studieprogrammene også skulle være en 
budsjettsak. Dagens modell har heller ikke tatt hensyn til studieprogrammenes ulike 
finansieringskategori, men behandlet alle etter samme priser.

Det har de siste årene vært mange revisjoner av studieprogrammene, både i grunnutdanningen og i 
forskerutdanningen. Erfaringer fra revisjonene er at det er et sterkt ønske om å opprettholde, eller 
øke, undervisningsvolumet for at ressurstilgangen ikke skal reduseres, selv om man både av 
økonomiske og pedagogiske grunner i mange tilfeller burde ha lagt om undervisningen. Det synes 
som derfor som om den nåværende budsjettmodell i kan ha gitt insentiver til å utføre undervisning 
dyrere enn nødvendig. Dette kan ikke være en ønsket tilpasning.

Slik modellen er nå er det heller ingen insentiver til å slå sammen studieprogrammer, gjøre kullene 
større eller sette i gang andre effektiviseringstiltak.

Rekrutteringsstillinger 
Alle rekrutteringsstillinger er fordelt instituttene, og de har gitte måltall for besatte årsverk som må 
fylles hvert år. Ingen av rekrutteringsstillingene er fullfinansiert, men har differensiert finansiering 
avhengig av hvor stor andel av stillingene som gir undervisning. Det er ingen refordeling av stillingene 
mellom instituttene, men det er åpnet for en omdisponering mellom stipendiater og postdoktorer 
internt i instituttene.

Med en slik fordeling av rekrutteringsstillinger er det vanskelig å bruke disse som et strategisk 
virkemiddel på fakultetsnivå. Fakultetsstyret har selvfølgelig mulighet til å fordele eller endre 
måltallet for rekrutteringsstillinger mellom instituttene, men med den mangelfulle finansieringen, er 
det lite effektivt virkemiddel.

Særskilte tildelinger/øremerkede tildelinger
Etter syv års bruk av modellen, har det blitt svært mange særskilte eller øremerkede tildelinger. Disse 
finansieres særskilt, og før fordelingsmodellen benyttes på den øvrige virksomheten. Økt omfang på 
de særskilte/øremerkede tildelingene, betyr at mindre midler benyttes i fordelingen gjennom 
modellen. Dette betyr at midler trekkes ut før fordeling og fordeles tilbake med en øremerking. Et 
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eksempel er øremerking av midler til utdanningskoordinatorer, hvor midler til tre koordinatorer er 
trukket ut fra instituttene, og tildelt tilbake. 

I tillegg til at modellen etter hvert blir mindre oversiktlig, kan en slik måte å finansiere øremerkede 
tiltak på, også ha en omfordelingseffekt som ikke er ønsket.

Infrastruktur
På samme måte som særskilte/øremerkede tiltak, blir midler til infrastruktur trukket ut før 
fordelingsmodellen anvendes. Det praktiseres ikke  et øvre tak på hva som kan avsettes til 
infrastruktur, men omfanget bestemmes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i 
fakultetsstyret. Øker avsetningene til infrastruktur, må fordelingsmodellens faktorer og priser endres 
for å få en fordeling som balansere med fakultetets inntekter. Dette gjør inntektene til instituttene 
mer usikre og uforutsigbare, og vanskeliggjør langtidsplanleggingen.

FORSLAG TIL REVIDERING AV BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN
Det er arbeidet frem et relativt omfattende forslag til revidering av modellen, men det som er 
foreslått gjør modellen enklere – og baseres på elementer som er kjent. 

Det legges opp til mer resultatbasert fordelingsmodell enn den som vi har i dag.

Utdanningskomponenten
Det foreslås at midler i utdanningskomponenten fordeles etter studieplasser og studiepoeng, med 
tilhørende finansieringskategorier. 

I UiOs fordeling til fakultetene blir det også fordelt etter studieplasser og studiepoeng i 
utdanningskomponenten.

Studieplassbegrepet er ikke enkelt. Ved UiO ble det innført i forbindelse med ny 
budsjettfordelingsmodell i 2002. Det var da nødvendig å etablere et utgangspunkt med å gi et gitt 
antall studieplasser pr fakultet. Da antall studieplasser ikke har en tydelig sammenheng med 
opptaksrammer ble følgende fremgangsmåte benyttet:

 Det ble satt et nullpunkt i 2002, beregnet ut fra fakultetets studiepoengproduksjon i 2000 – 
som er utgangspunktet for MEDs antall studieplasser i finansieringsmodellen. Nye 
studieplasstildelinger etter det, har blitt lagt til de opprinnelige studieplasstildelingene fra 
2002.

 Opptaksramme: antall studenter som tas opp til et studium for å få et gitt antall 
uteksaminerte kandidater i andre enden – tatt høyde for et estimert frafall.  
Opptaksrammen er derfor normalt høyere enn antall studieplasser.

Studieplasser er inndelt i finansieringskategorier, hvor A er høyeste beløp pr studieplass og F lavest. 

Fakultetet hadde følgende studiepoengproduksjon i 2000:



4

A B C D E F SUM
1 216 0 0 108 22 94 1 439

MED

Det ble gjort noen tekniske endringer i tildelingen og ved innføringen av finansieringsmodellen og 
fakultetet fikk tildelt følgende plasser:

A B C D E F SUM
1 146 0 39 144 34 7 1 370

MED

De tekniske endringene består primært at hovedfag/master/de to siste årene i profesjonsstudiet i 
klinisk ernæring er flyttet fra finansieringskategori D til C, mens ernæring lavere grad er flyttet fra 
finansieringskategori F til E. Det ble ikke gitt studieplasser til leger utdannet utenfor EU/EØS som var 
registrert ved fakultetet for å ta tilleggseksamen.  Studieprogrammet Internasjonal helse ble heller 
ikke tildelt studieplasser, da det var forventet at dette studieprogrammet skulle være eksternt 
finansiert fra Norad. Det samme gjaldt også for Forskerlinjen, som hadde en egen øremerket 
finansiering fra departementet. I tillegg ble det også en generell nedskalering.

I kategori A ligger studieprogrammet i medisin, i kategori C ligger master/høyere grad i ernæring og i 
kategori D ligger studieprogrammene i helsefag, sykepleievitenskap og helseadministrasjon.

Samme år som bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi ble opprettet, ble 
sykepleievitenskap lavere grad nedlagt. Fakultetet fikk ingen ny studieplasstildeling for 
bachelorprogrammet, men heller ingen reduksjon ved nedleggelsen av sykepleievitenskap lavere 
grad. Signaler fra UiO i 2014 gikk ut på at det kunne se ut som om det var en overflytting av 
studieplasser fra sykepleievitenskap til helseledelse og helseøkonomi. 

Etter 2002 er nye studieplasstildelinger gitt ved opprettelsen av studieprogrammene i Avansert 
geriatrisk sykepleie og European Master in Health Economics and Management. I tillegg har 
profesjonsstudiene i medisin og klinisk ernæring blitt tildelt nye studieplasser i forbindelse med 
vedtak om økt opptak.  

Vi har da følgende studieplasstildeling i 2016:

A B C D E F SUM
1 187 0 69 204 87 7 1 554MED

For alle bachelor og masterprogrammer er det enkelt å fordele pr institutt, noe mer utfordrende er 
det med studieprogrammet i medisin som fordeles på alle instituttene.

Et alternativ kan være å fordele studieplasser for studieprogrammet i medisin etter hvor stor andel 
ukeekvivalentene i programmet utgjør pr institutt. Følgende andeler er oppgitt i Oslo 2014:

 Institutt for medisinske basalfag: 65,5 ukeekvivalenter (31,5 %)
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 Institutt for helse og samfunn: 32,75 ukeekvivalenter1 (15,7 %) 
 Institutt for klinisk medisin: 105,75 ukeekvivalenter (50,8 %)
 Ikke fordelte ukeekvivalenter2: 4 ukeekvivalenter (2 %)

Dette gir følgende studieplasser i studieprogrammet for medisin:
 Institutt for medisinske basalfag: 374 studieplasser
 Institutt for helse og samfunn: 186 studieplasser
 Institutt for klinisk medisin: 602 studieplasser
 Ikke fordelte ukeekvivalenter: 23 studieplasser

Med en slik fremgangsmåte blir studieplassene fordelt som følgende i 2016:

Fin.kat A Fin.kat B Fin.kat C Fin.kat D Fin.kat E Fin.kat F

Institutt for medisinske basalfag 374 69 87
Institutt for helse og samfunn 186 204 7
Institutt for klinisk medisin 603
Prosjektoppgave og elektive emner 23

I tillegg til at studiepoeng for bachelor- og masterstudiene fordeles til instituttene der de tilhører, 
foreslås det at studiepoengproduksjonen på medisin fordeles etter samme fordelingsnøkkel som 
ukeekvivalentene gir, samt at studiepoengproduksjonen på bachelor- og masterstudiene fordeles 
instituttene hvor de er produsert.

Studiepoenginntektene skal utgjøre 40 % av studiefinansieringen. Selv om et studieprogram ikke er 
tildelt studieplasser, kan det generere studiepoenginntekter. Det betyr at vi får studiepoenginntekter 
for studieprogrammene i Internasjonal helse, Helseledelse og helseøkonomi og Forskerlinjen3. Med 
fordeling av studiepoengene i medisin på tilsvarende måte som studieplassene (etter 
ukeekvivalenter) får vi følgende fordeling på instituttene for 2016:

Fin.kat A Fin.kat B Fin.kat C Fin.kat D Fin.kat E Fin.kat F

Institutt for medisinske basalfag 350 14 98
Institutt for helse og samfunn 175 256 96
Institutt for klinisk medisin 569

1 Utplasseringen i allmennmedisin og lokalsykehus i 7. modul krediteres likt mellom Institutt for helse 
og samfunn og Institutt for klinisk medisin i studieplanen, med seks ukeekvivalenter hver. 
Kostnadene ved denne undervisningen dekkes i sin helhet fra Institutt for helse og samfunn. Derfor 
legges alle ukeekvivalentene til Institutt for helse og samfunn.

2 Prosjektoppgave og elektive emner. Ukeekvivalenten er lavere enn i studieplanen og er et anslag etter hvor 
mye midler som trengs for gjennomføring.

3 Studiepoeng fordeles ikke videre til Forskerlinjen selv om de produserer, da det er gitt en øremerket tildeling.
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Studieprogrammenes studieplasser og studiepoeng er ikke nødvendigvis lagt i samme 
finansieringskategori. Som vi ser av tabellen over er studieprogrammet i ernæring lagt i 
finansieringskategori D når det gjelder studiepoeng, mens det ligger i finansieringskategori C og E når 
det gjelder studieplasser. Lavere grad i helseledelse og helseøkonomi gir uttelling i 
finansieringskategori F ved studiepoenginntekter.

Det foreslås at fakultetet viderefører UiO-prisene til instituttene i utgangspunktet. 

Et spørsmål som raskt dukker opp ved en slik fordeling, er om kostnadene i alle ukeekvivalenter er 
like, eller om det er store forskjeller, slik at det ville være riktigere med differensierte priser. Vi velger 
å se bort fra dette budsjettmessig fordi det enkelte institutt har stor frihet til å velge 
undervisningsformer/pedagogiske metoder innenfor de samme gitte rammer. Imidlertid er det gjort 
noen regneeksempler på dette. En særlig kostbar ordning i medisinstudiet som utplassering i 
allmennpraksis og lokalsykehus 13 uker i 1., 2. og 7. modul har i dagens budsjettfordelingsmodell 
13,5 millioner kroner øremerket til aktiviteten. I den foreslåtte modellen vil disse 13 
ukeekvivalentene utgjøre i underkant av 17 millioner kroner. Det vil si at særlig kostbar undervisning 
vil kunne dekkes innenfor forslag til utdanningskomponent.

Rekrutteringsstillinger
Fakultetet har et minstekrav på 122 utførte stipendiatårsverk og 19 utførte postdoktorårsverk. Alle 
årsverkene/måltallene er nå fordelt instituttene. Nye rekrutteringsstillinger blir tildelt i UiOs budsjett-
tildeling.

Fordeling av rekrutteringsstillinger er et viktig strategisk virkemiddel, også for instituttene. Det 
foreslås at de fleste rekrutteringsstillinger fortsatt beholdes på instituttnivå, men at et gitt antall 
refordeles årlig av fakultetsstyret.

Hvor stor andel som skal refordeles hvert år, er et politisk spørsmål som fakultetsstyret må ta stilling 
til. I vårt regneeksempel senere i notatet har vi trukket inn 18 stipendiatstillinger til refordeling i 
fakultetsstyret. 

Det gjenstår fortsatt en del arbeid for eventuelt å bestemme hvor stor andel av stillingene som skal 
defineres som kliniske stipendiater, universitetsstipendiater eller postdoktorer. Dette har innvirkning 
på finansieringsgraden av stillingen. En klinisk stipendiat har fem års tilsetningstid, fordelt på 3 år 
forskning og to år undervisning, og 60 % finansiering. En universitetsstipendiat har normalt fire år 
tilsetningstid, fordelt på 3 år forskning og ett år undervisning, og 80 % finansiering. Den resterende 
finansiering av stillingen er forventet å bli «hentet» fra modellens utdanningskomponent.

Ved fakultetet er det Institutt for klinisk medisin som benytter kliniske stipendiater, de to andre 
instituttene benytter for det meste universitetsstipendiater.

Kriterier for fordeling av stipendiater mellom instituttene kan for eksempel være antall 
undervisningsfag, antall forskningssterke sentre, antall NFR- eller EU-tildelinger osv. Forslag til 
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fordeling vil bli forelagt fakultetsstyret i forbindelse med senere behandling av 
budsjettfordelingsmodellen.

Resultatbaserte omfordelingsmidler
Det foreslås at resultatbaserte omfordelingsmidler for doktorgrader, publikasjoner og EU/NFR 
videreføres med samme priser som UiO-prisene.

I Kunnskapsdepartementets «Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for universitet og 
høgskolar» er det varslet endringer i resultatindikatorer i finansieringssystemet fra og med 2017. 
Endringene som er varslet er ny indikator for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, ny indikator for 
antall uteksaminerte kandidater, EU-indikatoren blir utvidet og vil gjelde alle inntekter fra EU og 
beregningen av publiseringspoeng blir justert. Satsene på indikatorene vil bli fastsatt på grunnlag av 
oppnådde resultater i 2015. Disse endringene vil kunne være enkle å innføre i fakultetets forslag til 
ny fordelingsmodell.

Særskilte tildelinger/øremerkinger
Det foreslås at de aller fleste av de nåværende øremerkede tildelinger fjernes. Det betyr ikke at den 
øremerkede aktiviteten skal opphøre, men at instituttene gjennomfører aktiviteten gjennom den 
tildelte budsjettramme. Hva som skal gjennomføres kan beskrives i det årlige disposisjonsskrivet. 

Særskilte tildelinger som må videreføres er øremerkinger fra UiO sentralt (inkl. BiO og NCMM), 
regionaletiske komiteer, forskerlinjen samt midler til vitenskapelig utstyr (klasse II og klasse III).

Det bør også vurderes om enkelte andre øremerkinger skal videreføres, for eksempel aktivitet som 
legges til ett institutt, men hvor det forventes at det gis tjenester til alle instituttene, og hvor 
internprising av tjenesten er vanskelig å etablere, for eksempel Senter for biostatistikk og 
epidemologi. 

Infrastruktur
Det foreslås at kun husleie (intern og ekstern) legges under infrastruktur. Alle enheter ved fakultetet 
har enten internhusleie, ekstern husleie eller begge deler. Inntil videre vil all husleie dekkes av en 
avsetning sentralt ved fakultetet.

Ledelse og administrasjon
Ledelse og administrasjon foreslås som egen komponent. Det foreslås videre at denne finansieres av 
en «skatt» på tildelingene til instituttene, skatten legges på et nivå slik at dagens volum dekkes. 
Foreløpige beregninger viser at skattenivået vil ligge på ca. 20 %. Det tenkes at denne 
skatteprosenten skal ligge fast for å skape stabilitet og forutsigbarhet for instituttene. Skal ledelse og 
administrasjonen øke, må skattegrunnlaget øke ved instituttene eller fakultetets egen 
inntektsskapende aktivitet, f.eks. flere eksterne prosjekter som Scientia Fellows.

Strategi
Det foreslås at styrets og fakultetsledelsens strategiske satsinger også er en egen komponent, og skilt 
fra ledelse og administrasjon. Dette vil tydeliggjøre hva som er strategiske satsinger og hvilke 
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handlingsrom fakultetsstyret og fakultetsledelsen har. Strategiske satsinger bør primært være 
midlertidige og være betinget av at det gjennomføres særskilte satsinger eller  og at disse eventuelt 
bli fast når aktiviteten finansierer seg selv gjennom økte inntekter basert på budsjettmodellen.

Det vil også være slik at økt strategisk handlingsrom krever at enten skattegrunnlaget ved 
instituttene øker eller fakultetets egen inntektsskapende aktivitet øker.

Fordelene ved en slik finansiering er at strategiske satsinger ikke kan vokse på bekostning av 
instituttene tildelinger. En ulempe ved finansieringen er at det kan ha en negativ spiraleffekt i 
perioder med synkende produksjon ved instituttene. Vi mener imidlertid at fordelene er større enn 
ulempene.

BiO og NCMM
BiO og NCMM ble overført til fakultetet i 2015. Overføringen forutsatte at fakultetet videreførte de 
øremerkede tildelingene til de to enhetene. Dette er gjort i den foreslåtte fordelingsmodellen, 
unntaket er skattlegging på resultatindikatoren doktorgrader, som fakultetet og BiO/NCMM har en 
avtale om betaling for tjenester fra Seksjon for forskningsadministrasjon. Ved en eventuell innføring 
av ny fordelingsmodell vil fakultetet ha en dialog med de to enhetene om skattlegging for mottatte 
tjenester fra fakultetsnivået.

REGIONALETISKE KOMITEER
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sørøst (REK) finansieres med en 
egen øremerket tildeling fra Kunnskapsdepartementet. Det er forutsatt fra departementet at 
virksomheten ikke skal dekke egen infrastruktur innenfor tildelingen, og er derfor i den foreslåtte 
modellen unntatt fra beskatning.

REGNEEKSEMPLER
Nedenfor vises to regneeksempler med den foreslåtte modellen. 

Forutsetninger tabell 1: 
 Benyttet studieplasser og studiepoeng til fordeling i utdanningskomponenten
 Ingen refordeling av rekrutteringsstillinger
 Kun UiO-øremerkinger videreføres
 Strategisk avsetning på 15 millioner kroner, finansiert av beskatning av instituttene
 Ledelse og administrasjon (samme nivå som p.t.), finansiert ved beskatning ved instituttene
 Infrastruktur (Husleie) finansieres ved egen avsetning 
 Skattesats 20 %; skattegrunnlag: utdanningskomponenten og RBO
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Institutt Utdanning
Rekruteringss-

tillinger
Forskning 

øremerking
RBO

Drift 
adm

Sum
Trukket 

skatt
Dagens 

fordeling
Avvik 
beløp

Avvik %

IMB 79 434 37 281 12 058 16 126 144 898 33 210 142 095 2 803 2 %
Helsam 51 645 15 028 2 838 15 403 84 914 20 519 95 482 -10 568 -11 %
Klinmed 110 121 67 626 12 229 50 830 240 807 57 144 240 439 368 0 %
Bio 0 2 312 19 226 1 527 23 065 960 22 565 500 2 %
NCMM 0 2 312 11 716 2 093 16 121 1 101 16 719 -598 -4 %
Husleie 0 0 0 0 72 100 72 100 0 72 100 0 0 %
Strategi 2 684 0 12 875 5 955 22 820 44 334 38 235 6 099 16 %
Ledelse og administrasjon 0 0 20 645 0 64 572 85 217 0 85 217 0 0 %
Totalt 243 884 124 559 91 587 91 934 159 492 711 456 112 934 712 852 -1 396 0 %  

Forutsetning tabell 2
 Benyttet studieplasser og studiepoeng til fordeling i utdanningskomponenten
 Refordeling av 18 rekrutteringsstillinger
 Kun UiO-øremerkinger videreføres
 Strategisk avsetning på 15 millioner kroner, finansiert av beskatning av instituttene
 Ledelse og administrasjon (samme nivå som p.t.), finansiert ved beskatning ved instituttene
 Infrastruktur (Husleie) finansieres ved egen avsetning 
 Skattesats 20 %; skattegrunnlag: utdanningskomponenten og RBO

Institutt Utdanning
Rekruteringss-

tillinger
Forskning 

øremerking
RBO

Drift 
adm

Sum
Trukket 

skatt
Dagens 

fordeling
Avvik 
beløp

Avvik %

IMB 79 434 32 079 12 058 16 126 139 696 31 910 142 095 -2 399 -2 %
Helsam 51 645 12 427 2 838 15 403 82 313 19 869 95 482 -13 169 -14 %
Klinmed 110 121 59 823 12 229 50 830 233 004 55 194 240 439 -7 435 -3 %
Bio 0 2 312 19 226 1 527 23 065 960 22 565 500 2 %
NCMM 0 2 312 11 716 2 093 16 121 1 101 16 719 -598 -4 %
Husleie 0 0 0 0 72 100 72 100 0 72 100 0 0 %
Strategi 2 684 15 606 12 875 5 955 22 820 59 940 38 235 21 705 57 %
Ledelse og administrasjon 0 0 20 645 0 64 572 85 217 0 85 217 0 0 %
Totalt 243 884 124 559 91 587 91 934 159 492 711 456 109 033 712 852 -1 396 0 %

OPPSUMMERING
Tankegangen fra dagens modell foreslås hovedsakelig videreført, men i en enklere og mer 
transparent form. Siden vi legger inn studieplasser og studiepoeng, i stedet for volumet av 
undervisningen, viderefører vi UiO-modellen med de insentiver som ligger der. Dette er insentiver 
som økt tilførsel av ressurser ved økt produksjon av flere studiepoeng og ved effektivisering av 
undervisningen. Når det gjelder de andre komponentene, blir det mer transparent og forutsigbart. 
Andre fordeler er at modellen også setter grenser for hvor mye midler det kan settes av forlodds til 
administrasjon, ledelse og strategi.

PROSESSEN SÅ LANGT
Denne beskrevne modellen har vært presentert for instituttene på Lederforum 1.desember 2015. I 
etterkant av møtet ble det sendt ut et notat om forslag til endring av fordelingsmodellen, som 
instituttene hadde frist til 19.januar 2016 med kommentarer og tilbakemeldinger. I tillegg ble det 
arrangert et utvidet Lederforum 26.januar med budsjettfordelingsmodellen som tema. Vedlagt følger 
instituttenes tilbakemeldinger. 



IMBs kommentarer til fakultetets forslag til budsjettfordelingsmodell  

21.1.2016 

IMB gir tilslutning til hovedprinsippene i ny budsjettmodell, med  

- videreføring av midler til det instituttet som utfører produksjon/oppgaven som genererer 

inntekten 

- felles administrativt nivå og fellesoppgaver finansiert gjennom en «skatt» på samlet 

tildelingsbeløp.  

 

Vi mener at modellen vil stimulere til aktiviteter som forventes å gi økte inntekter (RBO), gi en riktig 

fordeling av undervisningmidlene ved bedre økonomisk uttelling der undervisningskostnadene er 

høyest, dvs i laboratiorietunge og kliniske fag med mye smågruppeundervisning, samt gi insentiver til 

effektivisering av undervisningen.  

Ny modell øremerker, slik vi forstår det, kun midler som kommer direkte fra UiO sentralt. Fakultetet 

har imidlertid pålagt IMB oppgaver og satsinger, som til dels innebærer store, langsiktige økonomiske 

forpliktelser for instituttet, mens tildelingene er fjernet i ny modell. Dette er: 

- OCBE, som skal yte service innen statistikkveiledning i medisinsk forskning og 

forskerutdanning for hele det medisinske fakultet. Senteret er overdimensjonert i forhold til 

IMBs eget behov, og dersom finansieringen bortfaller ser ikke IMB at det finnes midler til å 

drive senteret videre, og vil måtte trekke pågående stillingsutlysninger og avvikle store deler 

av satsingen.  

- Dyreavdelingen, hvor tilskuddet til driften ved IMB i sin tid ble innført for å balansere opp 

mot situasjonen ved Klinmed som hadde tilgang til (subsidiert) dyrestall gjennom 

Universitetssykehuset (daværende Rikshospitalet). Situasjonen er ikke vesentlig forandret i 

dag. 

I nåværende fordelingmodell ligger det dessuten støtte til drift av Mekanisk verksted og til 

preklinske enhet for PET-forskning. Begge oppfattes av IMB som fakultetetsanliggender.  

Til sammenlikning har IMB, med virkning fra inneværende budsjettperiode, innført en egen modell 

for fordeling av midler til avdelingsnivå, etter prinsipper som likner fakultetets forslag til ny modell. 

Men i motsetning til fakultetets modell blir midler tilknyttet forpliktelser og tiltak som er pålagt 

avdelingen av instituttnivået tilført den respektive avdelingen som særtildelinger. Et eksempel er 

lønnsmidler til en ingeniørstilling tilknyttet Norsk Transgensenter (NTS), som tilføres Avdeling for 

ernæringsvitenskap, da NTS er en overordnet aktivitet som instituttet ønsker å opprettholde, men 

hvor avdelingen den er tilknyttet ikke kan pålegges den fulle økonomiske belastningen. Et annet 

eksempel er en ingeniørstilling innen lasermikroskopi tilknyttet innfasing av CMBN. 

IMB mener at fakultetet må stå ved forpliktelser inngått på tidligere stadier, som i samtlige tilfeller 

er knyttet til fakultetsovergripende behov, og opprettholde disse tildelingskomponentene i ny 

fordelingsmodell.  

Rekrutteringsstillinger  



IMB er enig i den foreslåtte modellen for finansiering av rekrutteringsstillingene, men er skeptisk til å 

beholde samtlige stillinger til fordeling på fakultetsnivå. 

Overføring av alle rekrutteringsstillingene til instituttnivå i forrige revisjon av budsjettmodellen ga 

instituttene forutsigbarhet og mulighet for å planlegge strategisk i forhold til blant annet 

rekrutteringsprosesser og insentiver ved etablering av tematiske områder. I de senere år er 

stillingene dessuten i økende grad blitt benyttet som egenandeler inn i søknader om eksterne 

forskningsmidler (f.eks. NFR fellesløft og SFI).   

Å holde tilbake samtlige rekrutteringsstillinger på fakultetsnivå vil medføre mindre forutsigbarhet for 

instituttene. Søknadsprosesser vil ikke kunne gjennomføres med stillinger som egenandeler uten 

fakultetets medvirkning. Dersom fakultetet ønsker en stategisk virkemiddel foreslår IMB at en 

mindre andel av stillingene settes av til dette, og at de øvrige stillingene tildeles fast. Et alternativ er 

at fakultetet setter av en strategisk pott på f.eks 10 mill per år for å støtte «fellesløft» innen eksternt 

finansiert forskning.  

IMB savner en omtale av kliniske stipendiater og begrunnelsen for at Klinmed skal ha rundt 70 

kliniske stipendiater. 

Med den finansieringen som er foreslått vil det ikke være forskjell i tildelingen til en «vanlig» og en 

klinisk stipendiat. Begge kategorier vil ha 3 forskningsårsverk finansiert i fakultetsmodellen, 

tilsetningsperiode tilknyttet undervisningsplikt dekkes av instituttene selv. Vi mener dette må 

vurderes nærmere. 
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Tilbakemelding på fakultetets forslag til revisjon av 

budsjettfordelingsmodellen 
 

Fra Institutt for helse og samfunn 

20. januar 2016 

 

Vi vil innledningsvis anerkjenne og støtte fakultetets ambisjon om en mer oversiktlig og transparent 

budsjettfordelingsmodell, med fornuftige insentiver. Vi legger også til grunn at fakultetet ønsker å 

arbeide frem en modell som oppleves som rimelig og rettferdig. Videre har vi tatt utgangspunkt i 

summer for fordeling til instituttene i hht korrigert regneark av 6. jan med effekter av modellen. 

Med denne opprettingen av regnefeil er effekten for Helsam bedret med ca 8 mill kr. Allikevel er 

effekten for Helsams budsjett, en reduksjon på ca 11 mill kr (12 %).  

Vi gir først noen generelle kommentarer, før vi går noe grundigere inn i forhold som vi mener må 

justeres i det videre arbeidet med modellen.   

Generelle kommentarer: 

 Modellen må sannsynliggjøre og tydeliggjøre at fordelingen mellom enhetene mht inntekter 

og skatt, gir et riktig bilde og en ønsket fordeling mellom enhetene. Helsam mener 

hovedprinsippet i modellen gjør at størrelsesforholdet mellom enhetene i større grad må 

legges til grunn for fordeling.     

  

 I utgangspunktet kan det være en god ide å viderefordele ut fra hovedprinsippene i UiOs 

fordeling, men dette forutsetter at disse prinsippene er fylt på en konsistent og forståelig 

måte, samt at de gjenspeiler den aktiviteten fakultetet ønsker å ha. UiOs fordeling til MED 

inneholder en rekke komponenter og alle er ikke like lette å følge over i den foreslåtte 

modellen for MED.   

 Prinsippene som anvendes i modellen, fremstår som lite konsistente. For eksempel 

skattlegges kun deler av tildelingene til enhetene, uten at prinsippene for dette synes helt 

gjennomtenkt. De tre instituttene har sine tildelinger i stor grad i komponenter som 

skattlegges, mens NCMM /BiO nesten ikke skattlegges. Helsam mener det ligger en ubalanse  

mellom skattenivået for hver av enhetene og tilgangen på fellestjenester og midler til 

strategiske tiltak. 

 Helsam mener skatten må trekkes av de faktorer som faktisk bruker det skatten er ment å 

finansiere. Slik er det ikke i forslaget. Modellen bør i større grad skille mellom skattlegging 

for finansiering av et nødvendig sekretariat/fellestjenester og strategiske satsninger.  

 Det er en stor utfordring for fakultetet at både virksomheten og rammene for virksomheten 

varierer sterkt mellom de tre instituttene og mellom instituttene og NCMM/BiO. Dette 

skaper en fare for at ulike behov i enhetene ikke verdsettes likt.   

 I notatet til Lederforums møte 1. desember sies det at "Dagens modell har heller ikke tatt 

hensyn til studieprogrammenes ulike finansieringskategori, men behandlet alle etter samme 

priser." Helsam mener dette utsagnet er feil. Det gir inntrykk av en forskyvning av midler fra 
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profesjonsstudiet til Ba/Ma-programmene med dagens fordeling. Det riktige er at det for 

alle programmene er gjort beregninger av ressursbehov, og at fordelingen er gjort deretter. 

Dyrere studier (både i form av lærerkrefter og infrastruktur som for eksempel disseksjonssal) 

har naturligvis fått mer ressurser til rådighet enn billigere studier.  

 Forslaget til fordeling i utdanningskomponenten for profesjonsstudiet forutsetter en lik 

kostnad for alle ukeekvivalenter, og det argumenteres i notatet for at instituttene har stor 

frihet i hvordan de organiserer sin undervisning. Helsam mener at dette argumentet ikke er 

holdbart for gjennomføringen av praksisperiodene i lokalsykehus og primærhelsetjenesten, 

og at modellen må ta hensyn til dette.  

Noen spørsmål fremstår som sentrale for oss å besvare for å sikre en mest mulig gjennomtenkt 

modell som er robust: 

 Er det et mål å holde tildelingene til enhetene på omtrent samme nivå som i dag?  

 Hvis ikke, hva er begrunnelsen for et mål om endring? 

 Er anvendelse av UiOs komponenter egnet for direkte bruk i budsjettfordelingsmodellen ved 

MED? 

 Er de valgte komponentene og det som tas inn konsistente og hensiktsmessige?  

 Er skattlegging en god modell for å finansiere fakultetets ledelse, administrasjon og 

strategiske valg? 

 Er det rimelig å skattlegge noen komponenter, men ikke alle? 

 I så fall, hvilke prinsipper legges til grunn for å bestemme hva som skattlegges? 

Helsam mener disse spørsmålene må diskuteres og avklares først, og at mer spesifikke spørsmål må 

tas deretter.  For å belyse viktigheten av disse spørsmålene, har vi nedenfor tatt opp noen sentrale 

forhold der også mer spesifikke eksempler på utfordringene gis.  

Hovedkomponentene som er valgt, synes langt på vei å reflektere fakultetets mål og oppgaver.  

Noen av elementene i komponentene kan imidlertid diskuteres. Vi mener videre at den relative 

fordelingen mellom instituttene av enkelte av elementer også må endres.  

Fordeling mellom instituttene 

For å kunne ta stilling til modellens egnethet, mener Helsam den relative størrelsesforskjellen 

mellom instituttene må beregnes og legges til grunn for fordelingen. Vi ser to robuste måter å 

beregne dette på. Den ene er å ta utgangspunkt i utdanningskomponenten slik den fremkommer i 

modellen, og se på den relative fordelingen av denne. Den andre kan være å ta utgangspunkt i antall 

ansatte. Forholdstallene for de tre instituttene blir da: 

Institutt Utdanningskomp (%) Antall ansatte – basis (%) Antall ansatte totalt (%) 

IMB 33 32 29 

Helsam 21 20 22 

Klinmed 46 48 47 
Utdanningskomponenten er beregnet ut fra det reviderte regnearket fra MED, datert 1.6.2016. Antall ansatte 

er hentet fra DBH og gjelder for 2015. Tallene er prosent av summen for instituttene.  

Tabellen viser ganske konsistent fordeling mellom instituttene, der f. eks. Helsam utgjør 20-22 % av 

den samlede summen for instituttene. Ut fra en slik oversikt, kunne "fasiten" for fordelingen mellom 

instituttene bestemmes. Evt kunne de øremerkete postene fra UiO (NCOE, ERC, SFF/Nesten-SFF og 
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Fellesløftet) trekkes fra forlods. Ved å fastsette en slik norm, ville det være enklere å vurdere en del 

av komponentenes relative størrelse og om de treffer godt i forhold til hensikten.   

Robustheten i en slik beregning kan også testes ved å se på fordelingen mellom instituttene ut fra 

komponenten "Forskning-resultat". Også her kommer Helsam ut med omtrent samme andel (19 %). 

Dette mener vi viser at Helsams faglige aktivitet svarer til ca 20 % av den samlede aktiviteten til 

instituttene. Det er vanskeligere å finne et godt grunnlag for å sammenligne instituttene og 

NCMM/BiO. Vi har derfor ikke gått inn på det.  

Utdanningskomponenten 

Slik vi forstår modellen, skal utdanningskomponenten gjenspeile instituttenes relative andel av 

undervisningsoppgavene, inkludert fakultetets PhD-kurs. Det legges i forslaget til grunn at særskilte 

kostnader skal dekkes innenfor rammen man får. Et slikt prinsipp kan fungere, hvis særskilte 

kostnader er likt fordelt. Vi mener det ikke er tilfelle. Hvis vi tar utgangspunkt i dagens 

fordelingsmodell, der særskilte kostnader ved undervisning er synligjort, fremkommer følgende 

vedrørende profesjonsstudiet i medisin: Særskilte kostnader utgjør hhv 5.6 mill kr, 13.7 mill kr og 5.3 

mill kr for IMB, Helsam og Klinmed.  Disse tallene er summen av disseksjon, labkurs, PCstuer, 

ferdighetssenter+OSCE og utplasseringsordningene. Disse kostnadene svarer til 32 % av den 

summen Helsam vil få for profesjonsstudiet i utdanningskomponenten, gitt det ny forslaget. 

Tilvarende beregninger for IMB og Klinmed gir hhv 7 % og 4 %. Det er med andre ord en så stor 

forskjell i relativ byrde av særskilte kostnader ved profesjonsstudiet at det fremstår som helt 

urimelig.  

Prinsippet i modellen tilsier at undervisning ikke kan inngå som argument i andre komponenter. Det 

må bety at kostnader som sensorer (muligens med unntak av tilsynssensorer eller lignende) og 

eksamensavvikling ikke skal inngå i "Ledelse og admin" slik som i regnearket vi har fått. Slike utgifter 

ligger innbakt i det Helsam må dekke for alle Ba/Ma-studiene.  Her ligger en forskjellbehandling av 

studieprogrammene som vi forventer er uønsket og må rettes opp.  

Som redegjort for i fakultetets notat, beregnes studieplasser og studiepoeng som UiO fordeler til 

MED, med korreksjon for skatt. Ett av våre studieprogram (Ma i internasjonal helse) gir ikke uttelling 

i studieplasskomponenten som følge av dette. Ved å videreføre den manglende 

finansieringskomponenten i fakultetets fordelingsmodell, skyves ansvaret for å gjennomføre 

programmet ned til instituttet, samtidig som man ikke tilfører ressurser til å gjennomføre det. Det 

betyr at instituttet må ta av andre ressurser (til andre utdanningsprogram og forskningen) for å 

gjennomføre programmet. Løsningen som er foreslått, innebærer at det er et misforhold mellom 

ansvaret for å gjennomføre programmet og beslutningsansvar for om programmet skal 

gjennomføres. Vi mener dette er prinsipielt feil.  

Rekrutteringsstillingene 

Rekrutteringsstillingene er et av de viktigste strategiske virkemidlene instituttene har i forhold til 

forskning. Bare tilsetting i faste stillinger er viktigere. Vi mener det er helt avgjørende at dette 

beholdes på instituttnivå, i tråd med UiOs nærhetsprinsipp. Med tre store institutter som forventes å 

arbeide strategisk, mener vi det blir feil å flytte dette opp på fakultetsnivå. En deling ved at 

halvparten forvaltes på instituttnivå og halvparten på fakultetsnivå, ser vi heller ikke på som noen 

god løsning.  
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Helsam mener at rekrutteringsstillingene må fordeles mellom instituttene i hht en fordeling 

beregnet som beregnet ovenfor. Det gir en helt annen fordeling mellom instituttene enn i 

fakultetets forslag. En fordeling av stillingene i samsvar med størrelsen betyr at ansatte har omtrent 

like stor mulighet til å få tilgang til denne fellesressursen, og at instituttene har lik mulighet for 

strategisk bruk. Vi er klar over at Klinmed har vært avhengig av mange kliniske stipendiater for å fylle 

undervisningsbehov og at dette er en del av forklaringen på forfordelingen av dem. Men med 

fakultetets foreslåtte fordelingsmodell skal dette dekkes opp i utdanningskomponenten. Å ta dette 

inn som en begrunnelse for en skjevfordeling av rekrutteringsstillinger, bryter dermed med 

modellens grunnprinsipp. Regjeringens prioritering av stipendiatstillinger omfatter både realfag, 

medisin og helsefag. Det er dermed ingen grunn til å skjevfordele mellom instituttene.  

Diskusjonen om rekrutteringsstillingene aktualiserer en prinsipiell diskusjon i fakultetet om hvilke 

strategiske virkemidler som forventes anvendt på ulike nivåer.  Vi mener en slik diskusjon må tas inn 

i prosessen med å beslutte ny budsjettfordelingsmodell, spesielt fordi en av begrunnelsene for 

omleggingen er å gi fakultetsledelsen og styret et handlingsrom for strategiske tiltak.  

Dersom stipendiater eller postdoktorer inngår i det som avsettes innenfor "Ledelse og admin", bør 

heller ikke disse finansieres med mer enn 80 % av satsen.  

Forslaget til fordelingsmodell bygger i utgangspunktet på en viderefordeling av fakultetets inntekter. 

Helsam mener at dette prinsippet også må anvendes for rekrutteringsstillinger. I det utsendte 

regneeksemplet fordeles drøyt 48 mill mer basert på rekrutteringsstillinger enn det fakultetet får i 

inntekt for disse stillingene. Det er også lagt inn høyere måltall for rekrutteringsstillinger enn 

måltallet i fakultetets tildelingsbrev.  Det er vanskelig å se at prinsippene modellen er bygget på, her 

følges opp i utregningene.  

Forskning øremerking 

Blant de øremerkete elementene til forskning finner vi en blanding av poster som er øremerket fra 

UiO, og poster som fakultetet selv har besluttet å finansiere. Basisfinansieringen til NCMM/BiO er 

øremerket fra UiO og ligger her. Dette gjør at deres basisfinansiering er unntatt skatt. Det er kun 

rekrutteringsstillingene og den resultatbaserte forskningen som beskattes ved NCMM/BiO.  Helsam 

mener dette er et brudd på prinsippet i modellen og skaper klare skjevheter mellom enhetene. 

Resultatet er at det ser ut til at instituttene subsidierer NCMM/BiO med fellestjenester og tilførsel av 

forskningsmidler. Dette kan selvfølgelig motvirkes ved at det er instituttenes virksomhet som i all 

vesentlig grad skal nyte godt av det skatten skal finansiere. Men er det hensiktsmessig å skille 

mellom instituttene og NCMM/BiO på denne måten, mao at ledelse, sekretariat og strategiske tiltak 

primært skal komme instituttene til gode? Det er vel i realiteten kun bruk av studieadministrasjon 

som skiller instituttene fra NCMM/BiO. Denne ulikheten i bruk av fellestjenester er ikke stor nok til å 

unndra NCMM/BiO deltagelse i finansiering av fellestjenestene.  

Forskerlinjen er også ført opp under "Forskning øremerking". Vi har vanskelig for å forstå hvorfor 

denne posten skal stå her og særskilt finansieres. Vi savner en begrunnelse for dette. Vi har fått 

opplyst at dette omfatter driftskostnader til gjennomføring av forskerlinjeprosjekter. Dette er noe 

som for masterstudiene ligger i studiepoeng/studieplasskomponenten. Det betyr at forslaget 

behandler to like aktiviteter prinsipielt forskjellig  Vi mener at det å trekke ut denne posten er et 

brudd på prinsippene, siden det ikke er en tilsvarende post i fordelingen fra UiO til MED, men at 

MED har en uttelling for dette i studiepoenginntekter.  
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I komponenten "Øremerket forskning" er utstyrsmidler ført opp. Her ligger klasse II fordelt på to 

institutter, mens klasse III ligger på fakultetet. Dette er sannsynligvis gjort for å kunne sammenligne 

med årets tildeling, der klasse II er fordelt. Men i en endelig modell, må denne posten ikke ligge fast 

fordelt på enkelte enheter, men tilhøre fakultetets strategiske tiltaksliste. Vi forventer at Helsam skal 

ha tilgang på disse midlene på lik linje med de andre instituttene. 

Her er også REK ført opp, noe som bidrar til at modellen blir mindre oversiktlig, siden REK ikke har 

noe med allokering av midler til forskning å gjøre. REK er vel kun en "gjest" i systemet. Ved at de ikke 

beskattes, blir det instituttene som finansierer deres bruk av fellesressursene. Men disse er vel 

sannsynligvis så små, at det kan være greit. Men prinsipielt er det ikke helt greit. En gjest som dette, 

bør være med å finansiere felleskostnadene de bruker.  

Ledelse, administrasjon og strategiske tiltak 

Det er i utgangspunktet en bra modell å finansiere ledelse, administrasjon og strategiske tiltak 

gjennom en skattlegging. Som pekt på innledningsvis, skattlegges enhetene ulikt, uten at det 

foreligger noen god forklaring på forskjellene. Det er åpenbare forskjeller i aktiviteten til REK, 

NCMM/BiO og instituttene, noe som kan gjøre det riktig å skattlegge dem ulikt. Men vi ser en fare i 

at instituttene kan komme til å sponse strategiske tiltak som kommer NCMM/BiO til gode. Nettopp 

forskjelligheten er viktig her. Siden NCMM/BiO kun har forskningsaktivitet vil de ha en vesentlig 

større innsats på forskning pr ansatt enn instituttene. Man kan derfor forvente at de vil være relativt 

større "brukere" av forskningsstrategiske virkemidler enn instituttene, og det er derfor vanskelig å 

forstå at de ikke skattes av sin basisfinansiering, hvis de samtidig skal ha tilgang til fakultetets ledelse, 

fellestjenester og strategiske tiltak.   

Et annet forhold, er at studieprogrammenes ledelse og administrasjon ligger på ulike nivåer i 

organisasjonen. BA/MA-studiene har sin ledelse og administrasjon i instituttene, mens 

profesjonsstudiet har ledelse og administrasjon fordelt på instituttene og fakultetet. Helsam 

opplever at dette gjør at fellestjenestene som støttefunksjoner til studieadministrasjon og ledelse, i 

mindre grad er tilgjengelige for Ba/Ma-studiene enn for profesjonsstudiet. Modellens prinsipp med 

skattlegging, aktualiserer i enda større grad enn tidligere en tydeliggjøring om en ambisjon fra 

ledelsen om likebehandling av studiene og deres behov. 

Har det vært vurdert om modellen burde skille på finansieringen av fakultetets ledelse og 

fellestjenester på den ene siden og strategiske tiltak på den andre? Det er mulig at det ville 

komplisere modellen, men det ville bidra til å tydeliggjøre fakultetets strategiske handlingsrom og 

hvilke disposisjoner som er gjort der. Eksempelvis så er satsningene som fakultetet har gjort på e-

læring, digital eksamen og utdanningskvalitet i regneksemplet i hovedsak betegnet som en del av 

fellestjenester, men delvis også som strategiske satsninger. Helsam mener transparensen i modellen 

ville bli bedre om skillet mellom fellestjenester og satsninger var gjort tydeligere.  

I notatet fra fakultetet legges det opp til at skatten blir omtrent 20 %. Vi etterlyser en klar 

begrunnelse for det valgte nivået. Det kan meget vel være riktig, men det hører sammen med å 

bestemme overordnet mål for fordeling mellom instituttene, samt hvilke strategisk handlingsrom 

instituttene skal ha. Helsam mener også det er viktig at fakultetet definerer et tak på skatten, ikke et 

omtrentlig mål.  
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Forslaget til fordelingsmodell sett i lys av UiOs fordelingsmodell 

Vi ber fakultetet vurdere å ta opp til diskusjon om studieplassberegningene for eksisterende studier 

bør revideres ved UiO på en periodisk basis. Slik dette er beskrevet er det ikke gjort noen vurdering 

av dette siden innføringen i 2002.  

I tildelingen fra UiO er det en reduksjon i prisene for studieplasser som etter det vi forstår er 

begrunnet i forhold som har med virksomhet i universitetssykehusenes lokaler. Denne avkortningen 

gjøres i modellen gjeldende for all utdanningsvirksomhet ved MED uavhengig av om den 

gjennomføres i sykehuslokaler. Det betyr at Ba/Ma-studiene bærer en reduksjon solidarisk med 

profesjonsstudiet. 

Gjennomgangen vår i forbindelse med denne høringen har vist oss at sammenhengene mellom KDs 

tildeling til UiO og UiOs tildeling til MED er sentrale å forstå. Derfor mener vi at det i prosessen 

videre tydeliggjøres hvordan komponenter som er relevante for MED, inngår i tildelingen til UiO.   

 

 

 



Universitetet i Oslo Notat 
Institutt for klinisk medisin 
 

 

 

Til: Medfak 

 

 
Dato: 19. januar 2016 

Revisjon av fakultetets budsjettfordelingsmodell 

Vi viser til notat av 18. desember 2015 vedrørende revisjon av fakultetets budsjettfordelingsmodell. 

Vi har noen kommentarer. 

Generelt 

Klinmed stiller seg positivt til en modell som viderefører de tildelingskriteriene som UiO sentralt 

legger til grunn ovenfor fakultetene.  Vi er også positiv til en utvikling hvor omfanget av detaljerte 

tildelingene blir redusert til fordel for økt grad av rammestyring.  

Vi ser imidlertid visse utfordringer i forhold konsekvensene av endret modell for tildeling til 

utdanning, bortfall av visse øremerkede midler og til ønske om å trekke inn og refordele 

rekrutteringsstillinger. 

 

Utdanning 

Klinmed overskuer ikke fullt ut konsekvensene av endringen i utdanningskomponenten ved at 

midlene fordeles etter studieplasser og studiepoeng isteden for etter timeplanfestet undervisning. 

Vi trenger derfor større innsikt i premissene for ny modell, og vi ser det som nødvendig å vurdere 

implikasjonene  i samråd med fakultetet. Vår umiddelbare vurdering er at 

utdanningskomponenten synes noe underfinansiert i forhold til dagens rammebetingelser. 

 

Per i dag har vi en kapasitetsutnyttelse på anslagsvis 85 % på vitenskapelig personell i 

undervisningsstillinger. Samtidig vet vi at presset på ressursene øker som følge av: 

 

1. effekten av økt opptak på medisinstudiet i 2013 – de store kullene kommer nå inn i de 

kliniske semestrene, noe som krever økte lærerressurser 

2. innføring av elektive emner i Oslo2014 

3. prøveordning og eventuell innføring av mentorordning i Oslo2014 

4. økt bruk av Ferdighetssenteret 

 

 

Vi vet også at samvirke med sykehusene nødvendiggjør en dyr organisasjonsmodell for Klinmed 

som sådan, og at etablerte eksamensformer (OSCE, klinisk muntlig eksamen) er svært 

kostnadskrevende, noe som i sum legger ytterligere press på våre samlede ressurser. 
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Når det gjelder doktorgradsutdanningen har vi også behov for en nærmere avklaring. For det første 

knyttet til fordelingsmodellens komponent for rekrutteringsstillinger. Vi er spørrende til hvordan 

forslaget om å refordele stillinger fra år til år skal kunne gjennomføres, gitt behov for nødvendig 

planleggingshorisont både for kliniske stipendiatstillinger og UiO-stipendiater.  

Oppgavefordeling mellom fakultet og institutt bes også tydeliggjort. Vi ser konturene av at 

oppgaver og ansvar skyves fra fakultet til institutt uten at vi så langt har hatt grunnlag for å se 

ressurstildeling, oppgaver og hensiktsmessighet i sammenheng.  

 

 

Forskningskomponenten – øremerkede midler 

Vi registrerer færre elementer, og tolker at dette medfører tilsvarende færre detaljerte bindinger for 

instituttet. Vi savner imidlertid to elementer hvor det i dag foreligger forpliktelser, og hvor vi frem 

til nå har hatt øremerkede tildelinger. Dette gjelder: 

 

1. Øremerkede midler til innfasing av SFF’ene CCB og CIR, hvor vi hittil har lagt til grunn i 

vår langtidsplanlegging at det årlig vil komme 2 mill. i øremerkede midler til 

videreføring og ivaretagelse  av den kompetansen som er bygget opp i løpet av 

senterperioden. Bortfall av dette elementet vil svekke instituttets handlingsrom. 

 

2. Øremerkede midler til Jebsen-sentre, hvor vi hittil har lagt til grunn i vår 

langtidsplanlegging at det årlig vil komme 3 mill. i årlige øremerkede midler til styrking 

av Jebsensentrenes kompetanse og kapasitet.  Dersom dette elementet faller bort for  

kommende Jebsenssentre vil dette kunne svekke instituttets evne til å oppfylle Jebsen-

stiftelsens krav til egenandel, og vilje til å huse fremtidige sentre. 

 

Forskningskomponenten - rekrutteringsstillinger 

Vi registrerer at fakultetet legger opp til full kostnadsdekning for denne type stillinger, før 

beskatning. Klinmed støtter en slik omlegging. Vi viser imidlertid til punktet ovenfor vedrørende 

doktorgradsutdanning, og er følgelig usikker på konsekvensene ved at et gitt antall 

rekrutteringsstillinger skal stilles til rådighet på fakultetsnivå.  

 

Forskningskomponenten – resultatbaserte omfordelingsmidler 

Vi registrerer at fakultetet legger opp til en ubeskåret viderefordeling av de midlene som blir gitt 

fakultetet. Klinmed støtter en slik omlegging. 
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Beskatningsprosent 

Vi registrerer at det foreslås en beskatning på 20%. Vi har ingen formening om dette nivået er 

tilstrekkelig for å drifte fakultetet. Vi stiller oss imidlertid positiv til at den satsen man velger å 

benytte skal være fast og forutsigbar.  

 

Doktorgradsfinansiering 

Vi savner at fakultetet ikke har satt problemene rundt doktorgradsfinansieringen på agendaen i 

budsjettmodellarbeidet. For Klinmeds del er det problematisk at det systematisk legges opp til at 

kostnader og inntekter ikke følger hverandre. 

Dess lenger ned i organisasjonen denne ordningen skyves, og dess større omfanget er på 

enkeltenheten, dess større er konsekvensene og opplevd problem. For Klinmeds del er etterslepet i 

størrelsesorden 20 – 30 mill kroner. Det er muligens slik at dette kun er et problem på Klinmed, 

ikke noe annet sted på UiO. Ikke desto mindre ville vi ønske at fakultetet i større grad erkjente 

utfordringen og bistod oss med en løsning. 

 

Videre arbeid 

Klinmed ønsker å delta i det videre arbeidet, og vil stille nødvendige ressurser til rådighet.  

 

Vi er glad for at fakultetet har valgt å revidere og foreslå endringer i budsjettfordelingsmodellen.  

Det er grunn til å tro at alle modeller som har levet noen år fortjener evaluering og eventuell 

justering. 

Vi støtter enkle og gjennomsiktige modeller som medfører at de forstås likt av alle aktører. Det er 

normalt et godt utgangspunkt for samarbeid mot felles mål. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Hans Mossin        Hans-Jørgen Lund 

Administrasjonssjef       Økonomisjef  



Innspill til fakultetets budsjettfordelingsmodell fra NCMM og 
Bioteknologisenteret 
 

Utdanningskomponenten 
BiO og NCMM har verken studieprogrammer, emner eller studenter, og har ingen innspill til 
utdanningskomponenten i utkast til ny budsjettfordelingsmodell. 

Refordeling av rekrutteringsstillinger 
NCMM har ikke rekrutteringsstillinger i nåværende modell, kun frie midler. 
 
BiOs to stipendiatstillinger inngår i midlene som er øremerket fra sentralt i forbindelse med 
omorganiseringen av senteret til Det medisinske fakultet som vertsfakultetet. Stillingene 
viderefordeles til forskningsgruppene i BiO som del av rundsumbevilgningene til 
gruppeledere som BiO er kontraktsforpliktet til å stille med. I BiOs budsjett er det ikke 
handlingsrom til å opprettholde nivået på fordeling til gruppene hvis disse midlene 
forsvinner på inntektssiden. Dersom stillingene inndras får det betydning for allerede 
rekrutterte forskningsgrupper, og det vil være naturlig å ha en dialog med BiO/NCMMs styre 
om eventuelle konsekvenser. 
 
Vi ser imidlertid på prinsipielt grunnlag at det ville være bra å komme bort fra en ordning der 
stipendiatstillinger viderefordeles i rundsumbevilgningene, hvis dette kan gi senteret større 
handlingsrom til strategiske satsninger. I et tenkt fusjonert BiO/ NCMM vil det være noe mer 
frie strategiske midler tilgjengelig, slik at ordningen med inndragning og søknadsbaserte 
stipendiatstillinger muligvis vil kunne være gjennomførbar. Det er også gunstig for senteret å 
kunne bidra til å kvalifisere gruppelederne til faste stillinger ved UiO gjennom å gi dem 
veilederkompetanse. Hvorvidt en slik inndragning av øremerkede midler i BiO er 
gjennomførbar er dermed avhengig av om andre midler kan erstatte de stipendiatstillingene 
som i dag inngår i rundsumbevilgningene, samt hva BiO/NCMMs styre mener om saken. 
 
RBO-midler og infrastruktur 
BiO og NCMM støtter forslaget om at resultatbaserte omfordelingsmidler videreføres med 
samme priser som UiO-prisene. BiO og NCMMs RBO-midler er en del av inntektsstrømmen 
som ble øremerket i forbindelse med organisatorisk flytting til Det medisinske fakultet, og 
har derfor til nå ikke vært avkortet på noe vis. BiO/NCMMs styre har tidligere gått inn for å 
lage en avtale med fakultetet om frivillig avkorting av disse midlene som kompensasjon for 
tjenester fra fakultetsadministrasjonen, så endringer i RBO-midlene bør fremmes for dialog 
med BiO/NCMMs styre. 

Det er akseptabelt for BiO/NCMM at kun husleie legges under infrastruktur i den nye 
modellen. 

Konseptet skattlegging 
Ettersom BiO/NCMM har hatt øremerkede inntektsstrømmer til nå, er vi usikre på hvordan 
en eventuell skattlegging vil slå ut for senterene. For NCMM vil en slik skattlegging påvirke 
UiOs egenandel til senteret i forhold til NFRs og HSØs andel av finansieringen, og vil kunne 
føre til at kontrakten med NFR eller konsortieavtalen vil måtte reforhandles. Kutt fra UiOs 
side kan dermed også utløse kutt fra de andre medfinansiørene av NCMM. 

Siden BiO/NCMMs styre er partsammensatt og har representanter fra HSØ og MN-fakultetet 
vil det være nødvendig å diskutere endringer som påvirker inntektsstrømmene i BiO og 
NCMM, og rokker ved øremerking fra Universitetetsstyret, i senterenes styre før en 
avgjørelse fattes. 



 

Fakultetsnotat  
Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel: Regnskap pr mars 2016  
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: Halvor Fahle 
Møtedato: 10. mai 2016 
 
REGNSKAP pr mars 2016 
Vedlagt følger regnskapsrapport pr mars 2016 for fakultetet samlet og for hvert av 
instituttene, samt for fakultetsadministrasjonen og felles drift/strategi.  
 
MED hadde pr 31. mars 2016 en samlet inntekt på 269 millioner kroner. Inntekten fordeler 
seg med 69 % fra basisvirksomheten og med 31 % fra eksternfinansiert virksomhet. 
 
 
Basisfinansiert virksomhet  
Regnskapet pr mars viser et overskudd på 86 millioner kroner. Dette er en nedgang på 7,5 
millioner kroner i fra årsskiftet. Samtidig har vi hatt en nedgang i bundne midler fra 115 til 
105 millioner. 
 
 

Bundne midler Pr 31.12.15 Pr 31.03.16 Endring 

        

Fakultetsdministrasjonen 19 265 23 825 -4 560 

Insitutt for medisinske basalfag 10 165 9 701 464 

Insitutt for helse og samfunn 5 136 3 457 1 679 

Insitutt for klinisk medisin 63 975 59 014 4 961 

Bioteknologisenteret 2 913 1 124 1 789 

Norsk senter for molkylærmedisin 13 050 7 650 5 400 

SUM 114 504 104 771 9 733 

 
 
Totale inntekter er på 184 millioner kroner. Dette er 17 millioner høyere enn i fjor, men 28 
millioner lavere enn budsjettert. Avviket fra budsjett skyldes at noen inntekter vil komme 
senere på året enn budsjettert. Prognosen for årets inntekter er fortsatt den samme.  
 
Totale personalkostnader er på 160 millioner kroner. Dette er 0,9 millioner kroner under 
budsjett og gir et avvik på 0,5 % fra budsjett. Fakultetet har fått offentlige refusjoner for 4,7 
millioner hittil i 2016. Dette fordeler seg med 2,6 millioner i sykepenger og 2,1 millioner i 
foreldrepenger. Mottatte sykepenger utgjør 1,6 % av utbetalt lønn. Andre driftskostnader og 
investeringer er på tilsammen 51 millioner kroner. Dette er som budsjettert.  
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Det medisinske fakultet 

BASIS pr 31.03.16 
Budsjett hittil 

i år 
Regnskap 
hittil i år 

Avvik hittil i 
år 

        

Sum overført fra i fjor -93 430 -93 430   

Isolert resultat basis       

Resultat før nettobidrag       

Inntekter -212 374 -184 345 -28 029 

Investeringer 3 499 11 443 -7 944 

Personalkostnader 161 351 160 429 922 

Driftskostnader 46 498 40 222 6 276 

Sum resultat før nettobidrag -1 025 27 749 -28 774 

Nettobidrag fra prosjekter       

Egenandel 9 744 14 915 -5 170 

Overhead -25 097 -28 403 3 306 

Frikjøp -3 445 -6 182 2 737 

Leiested -107 -343 236 

Sum nettobidrag fra prosjekter -18 905 -20 014 1 109 

Prosjektavslutninger       

Avsluttede bidragsprosjekter   -194 194 

Avsluttede oppdragsprosjekter   -55 55 

Sum prosjekteravslutninger   -249 249 

Sum isolert resultat -19 930 7 486 -27 416 

Akkumulert resultat basis -113 360 -85 944 -27 416 

 
 
Eksternt finansiert virksomhet  
Fakultetet har ved utgangen av mars 668 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en 
økning på 28 fra årsskiftet. Det er opprettet 43 nye prosjekter hittil i år. Disse har en samlet 
totalramme på 137 millioner kroner. Det er avsluttet 15 prosjekter hittil i år. Disse 
prosjektene hadde et samlet underforbruk på 249.000,- kroner. Fakultetet har nå 38 EU-
prosjekter og 158 prosjekter finansiert av NFR. 
 
Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 216 millioner kroner. Alt dette er knyttet til 
fremtidig aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Det medisinske fakultet 

EFV pr 31.03.16 
Budsjett hittil 

i år 
Regnskap 
hittil i år 

Avvik hittil i 
år 

        

Sum overført fra i fjor -242 793 -242 793   

Isolert resultat basis       

Resultat før nettobidrag       

Inntekter -68 288 -84 736 16 448 

Investeringer 375 2 854 -2 479 

Personalkostnader 68 283 67 367 916 

Driftskostnader 28 401 21 447 6 954 

Sum resultat før nettobidrag 28 771 6 932 21 839 

Nettobidrag fra prosjekter       

Egenandel -12 443 -14 915 2 471 

Overhead 25 411 28 465 -3 054 

Frikjøp 3 445 5 905 -2 460 

Leiested 375 343 32 

Sum nettobidrag fra prosjekter 16 787 19 799 -3 011 

Prosjektavslutninger       

Avsluttede bidragsprosjekter   194 -194 

Avsluttede oppdragsprosjekter   55 -55 

Sum prosjekteravslutninger   249 -249 

Sum isolert resultat 45 558 26 980 18 828 

Akkumulert resultat basis -197 235 -215 813 18 578 

 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret tar regnskapet pr mars 2016 til orientering.  
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FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 
 
Til: Fakultetsstyret 

Fra: Dekan Frode Vartdal 

Sakstype: Vedtakssak 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: Sakspapir og vedtak fra instituttrådet på HELSAM 

Møtedato: 10.05.16 

Sakstittel: 17/16‐V Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap 

 

Formål /hvorfor fremmes saken: 

Institutt for helse og samfunn behandlet i sitt instituttråd den 25. april et forslag om å avvikle 
masterprogrammet i Sykepleievitenskap fra og med studieåret 2017/2018 og å sette i gang en 
prosess med omfordeling av disse studieplassene til et eventuelt nytt studietilbud og/eller de øvrige 
studieprogrammene. Instituttrådet samlet seg her om følgende anbefaling:  
 
"Instituttrådet ved HELSAM anbefaler at masterprogrammet i Sykepleievitenskap avvikles i sin 
nåværende form og har sitt siste opptak studieåret 2017/2018. Det legges til grunn at 25 
studieplasser fra dette programmet omdisponeres midlertidig til instituttets øvrige masterportefølje 
for opptak til studieåret 2017/2018. Innen 1. april 2017 er en varig endring av masterporteføljen 
utarbeidet. Omleggingen skal sikre at instituttet har et godt tilbud innenfor forskerrettet 
masterutdanning for sykepleiere. Saken fremmes til videre behandling i Det medisinske fakultets 
styre." 

 

Saksframstilling: 

Institutt for sykepleievitenskap ble opprettet i 1985 og ble en del av Det medisinske fakultet i 1993, 
med eget doktorgradsprogram samme år. Ved opprettelsen ble det også igangsatt et studieprogram 
bestående av 1. avdeling og 2. avdeling, hver på 1,5 år. Disse ble erstattet av Hovedfag i 
sykepleievitenskap i 1998 som deretter igjen ble erstattet av en 2‐årig Master i sykepleievitenskap i 
forbindelse med innføringen av kvalitetsreformen i 2003. Masterprogrammet har til sammen 40 
studieplasser, med 20 plasser hver på heltid og deltid. I løpet av de årene studietilbudene har 
eksistert, har et stort antall sykepleiere med høy vitenskapelig kompetanse blitt utdannet. Mange har 
gått videre til doktorgrad. De uteksaminerte kandidatene har i særlig grad bidratt til å høyne den 
vitenskapelige kompetansen rundt på ulike høyskoler, men også i betydelig grad på sykehusene. 
 
Konkurransen om å rekruttere sykepleiere har i løpet av årene programmet har eksistert blitt stadig 
hardere. For 15 år siden var det kun fire steder hvor det var mulig å ta hovedfag i sykepleievitenskap. 
I dag er det 56 ulike tilbud om masterstudier for den samme sykepleiergruppen. Det medisinske 
fakultet ønsker å drive forskning og undervisning på områder hvor vi har komparative fortrinn eller 
nasjonale funksjoner/oppgaver. Det er vanskelig å argumentere for at sykepleie er et slikt område. 
Det er dessuten kostnadskrevende å tilby mange små studieprogrammer, da kostnadene per 
studieplass og uteksaminerte student er høye. Det er gjort beregninger for programmet som viser at 
inntektene til fakultetet fra UiO er på ca. 6,6 millioner kroner, mens nåværende fordelingsmodell på 
fakultetet tildeler instituttet 8,7 millioner kroner på bakgrunn av studieprogrammet. 
 
Programmet har fått gjennomgående god evaluering av studentene. Det er også vurdert til å ha god 
kvalitet gjennom ekstern evaluering. Likevel har programmet lenge hatt en relativt lav andel søkere 
og gjennomføringsgrad, slik tabellen under viser. Fagmiljøet har riktignok påpekt at 40 studieplasser 
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er for mye for dette programmet, uten at dette har blitt fulgt opp videre på institutt‐ eller 
fakultetsnivå.  
 
Tabell 1: Søker‐ og oppmøtetall for masterprogrammet, heltid og deltid kombinert. Ramme på 40 studieplasser. 

Tallene er hentet fra UiOs opptaksstatistikk. 

 

Opptaksår 

 

Antall søknader 

 

Antall kvalifiserte 

søkere 

 

Antall møtte 

 

Antall fullførte 1 

2016  75  ‐  ‐  ‐ 

2015  58  31  15  13 

2014  68  35  13  8 

2013  66  43  18  25 

2012  68  40  16  30 

2011  95  57  24  20 

2010  107  65  23  27 

2009  110  87  19  14 

2008  155  123  39  8 

2007  173  140  38  15 

2006  168  145  41  35 

2005  122  101  41  14 

2004  84  66  42    36* 

    2003**  75  ‐  ‐  ‐ 

*35 av disse er fra Sykepleievitenskap 2. avdeling, kun 1 fra masterprogrammet 

** Tallet her er hentet fra DBH, siden UiOs opptaksstatistikk kun går tilbake til 2004. 

Et aspekt som har spilt inn på avgjørelsen om programmets framtid, har vært det pågående SAKS2‐

samarbeidet mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. De to institusjonene har 

på noen områder delvis overlappende fagporteføljer. En arbeidsgruppe har derfor nå jobbet med å 

se på arbeidsfordelingen mellom disse to institusjonene, og masterprogrammet i Sykepleievitenskap 

er et av programmene som har vært vurdert i denne gruppens arbeid. Det finnes et svært likt 

studietilbud ved HiOA som også sliter med rekrutteringen. Til sammenligning er det svært god 

søkning til de mer klinisk rettede videreutdanningene som også kan gi mastergradskompetanse. I 

tråd med utdanningspolitiske signaler, så skal SAKS‐prosessen føre til en faglig konsentrasjon av 

studieprogram fordelt mellom de ulike institusjonene for å oppnå en kritisk masse i fagmiljøene og 

utdanningene. 

Arbeidsgruppen har enda ikke avlevert rapport, men det har vært enighet om å anbefale begge 
institusjoner å vurdere nedleggelse av sine programmer i sykepleievitenskap, og heller bruke 
studieplassene på alternative måter for å ivareta et godt og fremtidsrettet tilbud til sykepleiere. Det 

                                                            
1 Antall fullførte vitnemålsgivende utdanninger fra programmet dette året. (Statistikk hentet fra DBH.) 
2 SAKS = Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing – en satsning fra Kunnskapsdepartementet 
for å få sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner gjennom klarere arbeidsdeling og mer forpliktende 
faglig samarbeid i universitets‐ og høyskolesektoren. 
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er særlig pekt på at institusjonene må sikre tilbud som er rettet mot å bygge opp 
forskningskompetanse.  
 
Det er derfor fakultetets vurdering at de 40 studieplassene som i dag brukes på masterprogrammet i 
Sykepleievitenskap kan utnyttes langt bedre ved å overføre noen studieplasser til andre 
studieprogrammer ved instituttet der det er flere søkere og der fakultetet har komparative fortrinn i 
forhold til andre universiteter og høyskoler. Fakultetet vil fortsette å ta sitt samfunnsansvar ved å 
tilby forskningsrettede mastertilbud som er attraktive for sykepleiere, men da innenfor de 
eksisterende masterprogrammene på instituttet, men ikke som eget studieprogram. Det å involvere 
sykepleievitenskap i disse programmene, som samlet sett har større søknadsmasse, vil både bidra til 
økt kostnadseffektivitet og at de ansatte og studentene blir en del av mer robuste fagmiljøer både 
når det gjelder forskning og utdanning. Omleggingskostnadene vurderes dessuten nå som små, da 
det har vært stor naturlig avgang fra dette programmet. 
 

Alternativer: 

Dersom masterprogrammet i Sykepleievitenskap vedtas å legges ned, vil det arbeides frem en 
midlertidig omdisponering av studieplassene innenfor instituttets programportefølje for opptaket i 
2017. Det er særlig aktuelt å utvide antallet studenter på mastergradsprogrammene nevnt i avsnittet 
over. Videre vil det umiddelbart igangsettes et arbeid for å gjennomgå hvordan instituttets 
masterportefølje best kan utvikles gitt at 40 studieplasser skal omdisponeres. Dette skal gjøres i nært 
samarbeid med fagmiljøet på Avdeling for sykepleievitenskap spesielt, men vil involvere også 
fagmiljøene knyttet til de øvrige masterprogrammene. 
 
Utfordringene knyttet til det lave antallet studenter på mastergradsprogrammet i 
sykepleievitenskap, ble diskutert med rektor og dekanus våren 2015. Rektor presiserte da at en 
omdisponering av studieplassene må ivareta sykepleieres behov for masterutdanning. Avdelingsleder 
Marit Kirkevold skisserte en mulig modell for fornyelse av masterporteføljen, ved å bygge videre på 
og utvide modellen som er laget for Masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie til andre 
pasientgrupper/spesialiteter. Denne modellen har fagmiljøet arbeidet videre med, men arbeidet ble 
stilt i bero i forbindelse med nedsettelse av arbeidsgruppen som følger opp SAKS‐prosessen (se over). 
Skissen skal tas med i instituttets arbeid for å komme frem til en varig bruk av de 40 studieplassene. I 
tillegg kan det være aktuelt å inkludere sykepleieemner i andre, eksisterende masterprogrammer ved 
instituttet. Masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie vil særlig kunne styrkes med flere 
studieplasser og ta i mot flere sykepleiersøkere enn i dag. En nedleggelse av mastergradsprogrammet 
i sykepleievitenskap, vil kunne få noen konsekvenser for programmet i Avansert geriatrisk sykepleie, 
fordi disse to programmene har felles emner. Arbeidet som gjøres for varig løsning, vil måtte også 
fokusere på å ivareta denne utfordringen på en god måte. 
 

En konkret plan for midlertidig omdisponering av de 40 studieplassene ved opptaket i 2017 vil 
meldes inn til UiO innen 1. oktober i tråd med universitetets Årshjul for programportefølje og 
opptaksrammer. Konkrete planer for varig endring av porteføljen vil ferdigstilles våren 2017 og 
meldes inn til UiO innen 1. april 2017 slik at tilbud og opptak i 2018 baseres på den nye porteføljen. 

 

Viktigste konsekvenser: 

Masterprogrammet i Sykepleievitenskap legges ned fra og med studieåret 2017/2018 og de 40 

studieplassene omdisponeres midlertidig til instituttets øvrige masterportefølje for opptaket til 

samme studieår. 
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Saksgang:  

Saken ble behandlet i instituttrådet på HELSAM den 25. april (se vedlegg) og vil avhengig av 
fakultetsstyrets vedtak eventuelt sendes til behandling og et potensielt endelig vedtak om 
nedleggelse i universitetsstyret den 20. – 21. juni, i tråd med Forskrift om studier og eksamener ved 
UiO § 3.2 (1). 

 

Besluttende myndighet:  

Fakultetsstyret. 

 

Følgende punkter ønskes diskutert: 

 Anbefalingen fra instituttet 

 Tidsperspektiv for avvikling 

 Videre prosess med tanke på bruk av studieplasser og endring i programporteføljen 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret anbefaler at masterprogrammet i Sykepleievitenskap avvikles med virkning fra og 
med studieåret 2017/2018 og har sitt siste opptak studieåret 2016/2017. Det legges til grunn at de 40 
studieplassene fra programmet omdisponeres midlertidig til instituttets øvrige masterportefølje for 
opptaket til studieåret 2017/2018. Innen 1. april 2017 er en varig endring av masterporteføljen 
utarbeidet. Saken oversendes til endelig behandling i universitetsstyret. 



Universitetet i Oslo Notat
Det medisinske fakultet 
 

 

Til: Fakultetsstyret 
Fra: Instituttleder Nina K. Vøllestad 
 
 
Dato: 3. mai 2016 

Endring i porteføljen av mastergradsprogram ved Institutt for helse og 
samfunn  
 

Institutt for helse og samfunn foreslår med dette en prosess for endring av 
mastergradsprogrammene.  Forslaget innebærer at masterprogrammet i sykepleievitenskap 
avvikles i sin nåværende form og har sitt siste opptak studieåret 2017/2018. Dette vil frigjøre 
studieplasser som instituttet ønsker å bruke høsten 2016 på å omdisponere til styrking av 
eksisterende program og/eller etablering av nytt program.   

Saken fremmes av instituttleder og ble behandlet i instituttrådet på HELSAM 25.april 2016. Rådet 
samlet seg om følgende anbefaling: "Instituttrådet ved HELSAM anbefaler at masterprogrammet i 
sykepleievitenskap avvikles i sin nåværende form og har sitt siste opptak studieåret 2017/2018. Det 
legges til grunn at 25 studieplasser fra dette programmet omdisponeres midlertidig til instituttets 
øvrige masterportefølje for opptak til studieåret 2017/2018. Innen 1. april 2017 er en varig endring 
av masterporteføljen utarbeidet. Omleggingen skal sikre at instituttet har et godt tilbud innenfor 
forskerrettet masterutdanning for sykepleiere. Saken fremmes til videre behandling i det 
medisinske fakultets styre." 

I forkant av behandlingen i instituttrådet fikk Avdeling for sykepleievitenskap anledning til (dog 
med kort frist) å kommentere utkastet til saksnotat før endelig dokument ble utarbeidet og 
fremlagt for instituttrådet. Videre har instituttleder deltatt på avdelingsmøte (16. mars 2016) og 
presentert muntlig de vurderinger som ligger til grunn for forslaget som ble fremmet. 
Avdelingsleder og studieprogramleder for master i sykepleievitenskap var til stede ved 
behandlingen i instituttrådet. De hadde på forhånd distribuert utdypende kommentarer til 
saksfremlegget. I møtet ble saken grundig belyst, og instituttleder og avdelingsleder for 
sykepleievitenskap formulerte sammen ut den anbefalingen som fikk samlet tilslutning. 

Saken fremmes med dette til behandling i fakultetsstyret den 10. mai. Vi ber om tilslutning til 
vedtak om nedlegging av mastergradsprogrammet i sykepleievitenskap i sin nåværende form. 
Forslag om midlertidig omdisponering av studieplasser for opptaket studieåret 2017/2018 vil bli 
fremmet til fakultetets styremøte i september. Forslag om varig omdisponering av studieplasser til 
styrking av eksisterende portefølje og/eller nytt program vil fremmes til fakultetsstyret vinteren 
2017.  Saken om nedlegging og varig endring blir dermed ferdig behandlet av fakultetet og 



 2 

 

videresendt til universitetsstyret før fristen 1. april 2017 for å sikre vedtak i universitetsstyret i juni 
2017, i tråd med Forskrift om studier og eksamener ved UiO § 3.2 (1).  

 

Bakgrunn og begrunnelse for forslaget om nedleggelse 

Institutt for sykepleievitenskap ble opprettet i 1985 og ble en del av Det medisinske fakultet i 1993, 
med eget doktorgradsprogram samme år. Ved opprettelsen ble det også igangsatt et studieprogram 
bestående av 1. avdeling og 2. avdeling, hver på 1,5 år. Disse ble erstattet av Hovedfag i 
sykepleievitenskap i 1998 som deretter ble erstattet av 2 årig Mastergradsprogram i 
sykepleievitenskap (§ 3) i forbindelse med innføringen av kvalitetsreformen i 2003. 
Masterprogrammet har til sammen 40 studieplasser, med 20 plasser hver på heltid og deltid. Over 
de årene studietilbudene har eksistert, har et stort antall sykepleiere med høy vitenskapelig 
kompetanse blitt utdannet. Mange har gått videre til ph.d.-grad. De uteksaminerte kandidatene har 
i særlig grad bidratt til å høyne den vitenskapelige kompetansen rundt på ulike høyskoler, men 
også i betydelig grad i sykehusene.   

Konkurransen om å rekruttere sykepleiere har i løpet av årene programmet har eksistert blitt 
stadig hardere. For 15 år siden var det kun fire steder hvor det var mulig å ta hovedfag i 
sykepleievitenskap. I dag er det 56 ulike tilbud om masterstudier for den samme 
sykepleiergruppen. Programmet har fått gjennomgående god evaluering av studentene. Det er også 
vurdert til å ha høy kvalitet gjennom ekstern evaluering.   

Fagmiljøet har tidligere påpekt at 40 studieplasser er for mye for dette programmet, uten at dette 
har vært fulgt opp av institutt eller fakultet. Det har vært relativ stabil søkning de siste 4-5 årene, 
og antall studenter som starter har vært mellom 13 og 18 (heltid og deltid samlet). Dette antallet er 
lavere enn det som er anbefalt som minstenorm på et mastergradsprogram.  

En omlegging som innebærer nedlegging av et tilbud, kan få utilsiktede effekter på fagmiljøet. 
Instituttet og Avdeling for sykepleievitenskap har satset mye de siste årene for å bygge opp et godt 
fagmiljø og portefølje av mastergradsprogram.  Det siste året har det vært flere av de vitenskapelige 
ansatte som har gått av med pensjon, og disse er foreløpig ikke erstattet. Fagmiljøet har over tid 
jobbet mot en reorientering, og er i ferd med å bygge opp ny portefølje ved å styrke en satsning 
rettet mot behov i kommunene. Samtidig er fagmiljøet sentralt i gjennomføringen av det store 
NFR-finansierte prosjektet CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & 
Services) og den nye forskerskolen med fokus på helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Disse 
initiativene og satsningene er helt i tråd med den nasjonale strategien HelseOmsorg21, og inngår i 
instituttets omstilling for å svare på behov for forskning og kompetanseoppbygging i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Instituttet er derfor opptatt av å sikre at en omlegging i 
studieporteføljen ikke får negative effekter på fagmiljøet.  
 



 3 

 

Mastergradsprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie har 40 studiepoeng felles med 
Mastergradsprogrammet i sykepleievitenskap. Vi ønsker å beskytte Mastergradsprogrammet i 
Avansert geriatrisk sykepleie mot potensielle negative følgeeffekter, noe som gjør at emnene som 
utgjør de 40 felles studiepoengene må opprettholdes.  
 
Samlet sett, er derfor instituttet kommet til at vi ønsker å gjennomføre opptak av studenter på 
Mastergradsprogrammet i sykepleievitenskap inntil et alternativ er etablert. Planen vår er at dette 
er klart for oversendelse til fakultetet vinteren 2017. 
 

Tabell 1: Søker- og oppmøtetall for masterprogrammet, heltid og deltid kombinert. Ramme på 40 
studieplasser. Tallene er hentet fra UiOs opptaksstatistikk. 

 
Opptaksår 

 
Antall 

søknader 

 
Antall kvalifiserte 

søkere 

 
Antall møtte 

 
Antall fullførte 1

2016 60    

2015 58 31 15 13 

2014 68 35 13 8 

2013 66 43 18 25 

2012 68 40 16 30 

2011 95 57 24 20 

2010 107 65 23 27 

2009 110 87 19 14 

2008 155 123 39 8 
2007 173 140 38 15 
2006 168 145 41 35 
2005 122 101 41 14 
2004 84 66 42   36* 

    2003** 75 - - - 
*35 av disse er fra Sykepleievitenskap 2. avdeling, 1 fra masterprogrammet 
** Tallet her er hentet fra DBH, siden UiOs opptaksstatistikk kun går tilbake til 2004. 

 
Et annet aspekt som har spilt inn på avgjørelsen om programmets framtid, har vært SAKS2-
samarbeidet mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. De to institusjonene har 

                                                            
1 Antall fullførte vitnemålsgivende utdanninger fra programmet dette året. (Statistikk hentet fra DBH.) 
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på noen områder har delvis overlappende fagporteføljer. En arbeidsgruppe har derfor nå jobbet 
med å se på arbeidsfordelingen mellom disse to institusjonene, og masterprogrammet i 
Sykepleievitenskap er et av programmene som har vært vurdert i denne gruppens arbeid. Det 
finnes et svært likt studietilbud ved HiOA som også sliter med rekruttering. Til sammenligning er 
det svært god søkning til videreutdanninger som også kan gi mastergradskompetanse. 
Arbeidsgruppen har ennå ikke avlevert noen rapport, men man har vært enige om at utfordringen 
med disse programmene må løses av den enkelte institusjon. Man ser ikke at en eventuell 
sammenslåing er formålstjenlig. Det er samtidig vektlagt at institusjonene må sikre tilbud som er 
rettet mot å bygge opp forskningskompetanse uavhengig av videreutdanning. Regionen har behov 
for slike utdanninger blant annet for å sikre gode kandidater til videre forskerutdanning gjennom 
ph.d. program.  
 
Det er instituttets vurdering at de 40 studieplassene som i dag brukes på masterprogrammet i 
Sykepleievitenskap kan utnyttes bedre ved 1) overføre noen studieplasser til andre 
studieprogrammer ved instituttet og/eller 2) utvikle et nytt studietilbud med sikte på å skape et 
attraktivt tilbud for sykepleiere som ønsker en forskerkarriere. En slik omlegging vil gi oss 
masterprogrammer som på en mer hensiktsmessig måte kan treffe dagens behov hos sykepleierne 
spesielt og samfunnet generelt. Instituttet vil fortsette å ta sitt samfunnsansvar ved å tilby 
forskningsrettede mastertilbud som er attraktive for sykepleiere. 
 
Prosess videre  
 
Instituttet vil umiddelbart igangsette et arbeid for å foreslå midlertidig omdisponering av 25 av de 
40 studieplassene som Master i sykepleievitenskap har som opptaksramme. Det er særlig aktuelt å 
utvide antallet studenter på mastergradsprogrammene i avansert geriatrisk sykepleie og 
internasjonal helse. Videre vil det umiddelbart igangsettes et arbeid for å gjennomgå hvordan 
instituttets masterportefølje best kan utvikles gitt at vi skal omdisponere 40 plasser på varig basis, 
slik at vi sikrer en forskningsbasert masterutdanning for sykepleiere. Dette skal gjøres i nært 
samarbeid med fagmiljøet på Avdeling for sykepleievitenskap spesielt, men vil også involvere alle 
øvrige fagmiljøer ved instituttet. Utdanningsleder Elin O. Rosvold vil lede arbeidet med 
omdisponering og varig omlegging.  
 
Utfordringene knyttet til det relativt lave antallet studenter på mastergradsprogrammet i 
sykepleievitenskap, ble diskutert med rektor og dekanus våren 2015. Rektor presiserte at en 
omdisponering av studieplassene må ivareta sykepleieres behov for masterutdanning.  
Avdelingsleder Marit Kirkevold skisserte en mulig modell for fornyelse av masterporteføljen, ved å 
bygge videre på og utvide modellen som er laget for Masterprogrammet i Avansert geriatrisk 
sykepleie til andre pasientgrupper/spesialiteter. Denne modellen har fagmiljøet arbeidet videre 

                                                                                                                                                                                                     
2 SAKS = Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing – en satsning fra Kunnskapsdepartementet for å få 
sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner gjennom klarere arbeidsdeling og mer forpliktende faglig samarbeid 
i universitets‐ og høyskolesektoren. 
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med, men arbeidet ble stilt i bero i forbindelse med nedsettelse av arbeidsgruppen som følger opp 
SAKS-prosessen (se over). Skissen vil kunne videreutvikles og være klar for presentasjon sommer 
2016, evt tidlig høst og skal tas med i instituttets arbeid for å komme frem til en varig bruk av de 40 
studieplassene. Instituttet har også et grunnlagsarbeid fra en arbeidsgruppe som har identifisert 
hvordan eksisterende mastergradsprogram eventuelt kan nyttiggjøre seg økt antall studieplasser.  
Masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie vil særlig kunne styrkes med flere studieplasser 
og ta i mot flere sykepleiersøkere enn i dag. I tillegg kan det være aktuelt å inkludere 
sykepleieemner i andre, eksisterende masterprogrammer ved instituttet.  
 
Instituttet vil i løpet av denne prosessen også vurdere å ta opp igjen diskusjonen om ønsker og 
behov fra dette fagmiljøet som tidligere er lagt bort, for eksempel internasjonalisering. 
 
En konkret plan for midlertidig omdisponering av de 25 studieplassene ved opptaket i 2017 vil 
meldes inn til UiO innen 1. oktober i tråd med universitetets Årshjul for programportefølje og 
opptaksrammer. Konkrete planer for varig endring av porteføljen vil ferdigstilles fra instituttet 
vinteren 2017 og meldes inn til UiO innen 1. april 2017 slik at tilbud og opptak i 2018 baseres på 
den nye porteføljen.  

 

 



 



           SAK 7 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Fakultetsstyret 

Fra: Kristin Heggen (studiedekan) 

Sakstype (D):  

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: 

Møtedato: 15. februar 2015 

Sakstittel: Forslag til tiltak for å forbedre styrearbeidet 

 

 

 

 

Forslag til tiltak for å forbedre styrearbeidet  

Oppsummering og forslag til videre oppfølging 

Styreleder, fakultetsdirektør og studiedekan (B/M-studiene) har arbeidet videre med 

forslagene som framkom under styreevalueringen 15. desember 2015. Tiltaksforslag med lik 

eller beslektet mening er gruppert sammen under nye tematiske overskrifter.  Vi legger frem 

våre oppfatninger om hvordan tiltakene kan følges opp eller evnt begrunner hvorfor ikke.  

Styrets rolle 

 styrets rolle bør forsterkes  

 styret må være en pådriver for omstilling 

 ønskelig med mer strategisk fokus 

Kommentar/forslag: 

Dette er vi helt enig i, og mener det må avspeile seg i hvilke saker som fremmes, og hvordan 

de legges fram. Styrets viktigste styringsverktøy er strategidokument, årsplaner og budsjett. 

Det er viktig at styret gis anledning til å arbeide grundig med disse sakene, og at det legges 

opp til en prosess der sakene «bearbeides» i flere møter før endelig vedtak. 

 

Mer vekt på omverdens-/sektorpremisser 

 styret ønsker seg orientering om saker på påvirker fakultetet 

 «åpne fakultetet» 

 Større fokus på samarbeid med helseforetak 
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Kommentar/forslag: 

Vi vil bestrebe oss på å oppfylle dette. Det er en balansegang mht tidsbruk hvordan det skal 

skje. Vi ser for oss at noen typer informasjon, for eksempel relevante offentlige utredninger, 

rapporter mv. kan vedlegges til informasjon, mens andre saker vi mener er av spesiell 

betydning kan legges fram til orientering og diskusjon i styret, evt som vedtaksak hvis det er 

relevant. Eksempel på dette kan være rapport fra UiO Strategic Advisory Board (SAB), 

arbeidet med spesialistutdanningen, arbeidet i samarbeidsutvalget OUS/UiO, mv. 

 Fokus på «social impact»  

Kommentar/forslag: 

Synliggjøring av fakultetet er viktig, og vektlegges bl.a. gjennom tiltak i årsplanen. Overordnet 
kommunikasjonsstrategi er under arbeid og vil bli lagt fram for styret. Det arbeides stadig mer 
systematisk med å måle resultatene (impact) av fakultetets kommunikasjonstiltak.  

 

Større prosessorientering i arbeid med styresakene 

 Styret ønsker å bli involvert i saker på et tidligere tidspunkt 

 Starte med problemnotat som første trinn i saksbehandlingen 

Kommentar/forslag: 

Vi mener dette er viktige og gode forslag som vi ønsker å følge opp ved at vi i viktige og 

krevende saker legger frem idenotater til diskusjon i styret. Idenotatene skal så langt mulig 

inneholde for og motargumenter som så legges frem for styret til diskusjon. Det vil også 

kunne bli aktuelt å innkalle instituttlederne til å legge frem saker og delta i diskusjoner med 

styret.  

Når det gjelder styrets viktigste styringsverktøy, budsjett og årsplan, praktiseres allerede 

behandling i flere trinn, og det tas sikte på etablering av en enda mer involverende prosess. I 

forbindelse med gjennomgang av fakultetets budsjettmodell, vil det bli mulighet for å 

diskutere prosessen.  

Utdanningssaker av strategisk/prinsipiell art kan styret i større grad involveres i (eksempelvis 

den kommende saken om kvotering av det underrepresenterte kjønn, utvikling av 

helsevitenskapelig utdanningssenter etc.). Fakultetsledelsen vil i større grad enn nå involvere 

styret i tiltak som er på idéstadiet, for å få tilbakemelding og råd om slike tiltak bør 

gjennomføres og i så fall i hvilken form de skal gjennomføres.  

 Tilbakemelding til styret vedrørende oppfølging av tiltak 

 Liste over saker til oppfølging 

Kommentar/forslag: 

Vi vil etablere oversikt over status for effektuering av styrevedtak og «bestillinger» fra styret.   



Styremøtet 

 Flere saker som avspeiler bredden i fakultetets virksomhet 

 Invitere instituttledere til å orientere om sin virksomhet 

Kommentar/forslag: 

Disse forslagene mener vi kan ses i sammenheng. Vi ønsker i større grad å invitere 

instituttledere, evt seksjonssjefer inn for å orientere om viktige saker innenfor sine 

enheter/virksomhetsområder.  

 Styreleder prioriterer styrets tidsbruk i møtene 

 Korte presentasjoner av sakene 

 Klare avstemningsprosedyrer 

Kommentar/forslag: 

Alle tre forslagene støttes og bør være enkle å følge opp. Et arbeid med forbedret 

sakspresentasjon er allerede i gang. Mht punktet om avstemningsprosedyrer mener vi disse 

skulle være klare nok, men vi ser det som hensiktsmessig at vedtaksprosedyrene gjøres noe 

mer formelle. Dette innebærer bl.a. at alle alternative/supplerende forslag til vedtak som 

fremmes i møte må formuleres skriftlig av forslagsstiller, og leses opp av styreleder før 

avstemning.  

Sakspresentasjon 

 Pedagogisk saksframstilling av regnskapet, inklusiv risikovurdering  

Kommentar/forslag: 

Økonomiseksjonen må i forkant av styremøter utarbeide en oversiktsside som på en 

pedagogisk og ryddig måte får fram de essensielle momentene i regnskapet, for eksempel 

«det reelle overskuddet», «det reelle prognostiserte overskuddet», samt en risikovurdering. 

Arbeid med dette pågår. 

Opplæring og representasjon 

 E-læringsprogram for styremedlemmer 

 Bruke case i opplæringen 

 Mer fokus på sektor, UiO og fakultetet i opplæringen 

 Flere studentrepresentanter 



Kommentarer/forslag: 

Vi synes forslaget om et e-læringsprogram er godt, men et svært ressurskrevende tiltak både 

i tid og penger. Vi ser oss ikke i stand til å prioritere dette tiltaket. Ellers er det gode innspill 

til styreopplæring å ha den mindre generell og mer spisset mot egen virksomhet. 

Når det gjelder flere studentrepresentanter, tilsier regelverket at styret kan ha 9 eller 11 

medlemmer, og at studentene skal være representert med minst 20 %. Det kan tenkes flere 

alternative styresammensetninger innenfor de gitte rammene (regulert i Normalregler for 

fakulteter), og det er styret selv som vedtar evt endringer i sammensetningen. Vi foreslår at 

denne problemstillingen evt vurderes ifbm omleggning av styrinsgsstrukturen ved UiO.  

 Videresende styrets vedtak om at man går inn for ekstern styreleder til «Underdal-

gruppen», invitere seg til møte med gruppen. 

Kommentarer/forslag: 
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Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 
Fra: Forskningsadministrasjonen 
Sakstype (O/D): Orienteringssak 
Arkivsaksnr: 
Vedlegg: Handlingsplanen og milepælsplan 
Møtedato: 10 mai 2016 
Sakstittel: Oppfølging sak 9/16. Orientering om status Handlingsplan for bedre etterlevelse av 
kvalitetssystem for medisinske og helsefaglig forskning ved Det medisinske fakultet 
Saksbehandler: Katrine Ore 

 
Status for bedre etterlevelse av kvalitetssystem for medisinske og helsefaglig forskning 
Høsten 2015 hadde Det medisinske fakultet en revisjon av kvalitetssystem for medisinsk og 
helsefaglig forskning. Revisjonen viste at kvalitetssystemets rutiner var lite kjent og derfor i liten grad 
benyttet av fakultetets ansatte. Det ble etablert en handlingsplan for bedre etterlevelse av 
kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Handlingsplanen beskriver en rekke tiltak som 
skal sikre en bedre forståelse av kvalitetssystemet ved fakultetet. (Se vedlegg for detaljert beskrivelse 
av tiltak.) Handlingsplanen er distribuert bredt på fakultet/institutter i tiden etter 
universitetsdirektørens godkjenning 16. februar 2016. Alle ledergruppene har gitt sin tilslutning og gitt 
innspill til ytterligere tiltak.  
 
Løpende oversikt system – forskningsadministrativt system 
Fakultetet har besluttet at oversikten skal føres i et forskningsadministrativt system. 
Universitetsdirektøren besluttet at et forskningsadministrativt system for oversikt over prosjekter med 
REK-godkjenning må være felles for UiO. Hun besluttet at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som 
skal rapportere til avdelingsdirektør Johannes Falk Paulsen. Gruppen hadde sitt første møte 31.3.2016.  

Datatilsynet har i tilsynsrapporter for UNN (7 juni 2013) og Universitetet i Nordland (20 juni 2013) 
angitt noen krav de som tilsynsmyndighet har til type informasjon en oversikt over 
helseforskningsprosjekter må inneholde og vil som sådan danne et nyttig utgangspunkt for utvikling 
av et forskningsadministrativt system.  

Rutiner og obligatorisk opplæring 
Revisjonen viser tydelig at flere av kvalitetssystemets rutiner som må revideres og tilpasses fakultetets 
forskningsvirksomhet.  

Opplæring er et viktig tiltak for bedre etterlevelse av kvalitetssystemets rutiner. Opplæring i 
kvalitetssystemets rutiner gjøres obligatorisk for alle vitenskapelig ansatte og for teknisk 
administrativt ansatte med arbeidsoppgaver relatert til forskning. 
 
Etter fullført kurs skal man ha kjennskap til kvalitetssystemets oppbygging og de forskjellige rutinene 
ved UiO og ved fakultetet (inkl. instituttene). I tillegg skal ledere ha tilegnet seg forståelse for 
forskningsetikk og personvern i forskning på et nivå hvor vedkommende er i stand til å analysere 
komplekse situasjoner som kan oppstå ved lederens avdeling/seksjon på en slik måte at nødvendig 
bistand kan innhentes ved behov. 

De første kursene blir gitt til ledere ved Helsam og IMB i mai 2016. Det er ønskelig at kurs for ansatte 
ved Klinmed ses i sammenheng med kurs som tilbys ved OUS. Bioteknologisenteret og Norsk senter 
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for molekylærmedisin gir allerede nå opplæring i kvalitetssystemets rutiner, labsikkerhet og HMS ved 
mottak av nye medarbeidere.  

Kurspakkens 4 grunnelementer: 

1A. Presentasjon av kvalitetssystemet – Internkontroll – rutiner 
1B. Roller – Lederoppgaver relatert til kvalitetssystemet 
1C. Forskningsansvarliges roller og oppgaver ved fakultetet 
1D. Rutiner for prosjektleder 
1E. Bruk av humant biologisk materiale i forskning (biobankforskning) 
1F. Legemiddelutprøving (utenfor sykehus) 
1G. Medisinsk utstyr  
1H. Håndtering av forskningsdata ved innsamling, analyse og avslutning av prosjekt. 
1I. Avvik  

2. Personvern i forskning og helseforskning forholdet mellom forskjellig regelverk og 
forskjellige internkontrollsystemer. UiOs IT-reglement 

3. Forskningsetikk relatert til kvalitetssystemet 

4. Oppgaver/Eksempler 



 

 

 

 

 

Handlingsplan for oppfølging av internrevisjon  
 

Etterlevelse av kvalitetssystem  
 

for  

medisinsk og helsefaglig forskning  

ved 

Det medisinske fakultet 
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1. BAKGRUNN 

På oppdrag fra universitetsdirektøren gjennomførte Deloitte en internrevisjon ved Det medisinske 
fakultet (Medfak) i perioden juni - okt. 2015. 
 

Revisjonen ble gjennomført ved en kombinasjon av dokumentanalyse, samtaler og 
spørreundersøkelse, og hadde som formål å undersøke i hvilken grad kvalitetssystemet  

- er implementert ved Medfak  

- er kjent og benyttet av fakultetets ansatte  

- etterleves 

Hovedfunnet i denne revisjonen, som i tidligere internrevisjon og tilsyn fra Helsetilsynet, er at 
kvalitetssystemet er et godt verktøy for å oppfylle lovens krav om internkontroll. Deloittes revisjon 
viste imidlertid at implementering ved Medfak er mangelfull. 

Det ble avholdt et møte mellom universitetsdirektøren og ledelsen ved Medfak 2. desember 2015 om 
oppfølging av revisjonsrapporten. I dette møtet bestilte universitetsdirektøren en handlingsplan for 
oppfølging av anbefalingene fra revisjonen. Universitetsdirektøren ba fakultetet om å innhente ekstern 
bistand til etablering av handlingsplan. Det medisinske fakultetet har fått bistand til dette av firmaet 
Link Medical Research AS, som også bidro i etableringen av det aktuelle kvalitetssystemet i 2012. 
Link Medical Research AS har spisskompetanse på kvalitetssystemer innen helseforskning. Arbeidet 
med handlingsplanen ble iverksatt umiddelbart og med tidsfrist til 15. januar 2016. Denne tidsfristen 
ble senere utvidet til 22. januar 2016. 

Medfak avholdt et ledermøte 16. desember 2015 med representant fra Link Medical Research AS, for 
å igangsette arbeidet med handlingsplanen. I dette møtet ble det nedsatt en ressursgruppe1 som fikk i 
oppgave å utarbeide forslag til handlingsplan. 

Plan for oppfølging av revisjonsrapporten tar utgangspunkt i rapportens 6 anbefalinger A-F (s. 17-18 i 
rapporten). Gjennomføring av handlingsplanens tiltak skal baseres på omfattende samhandling mellom 
fakultets- og instituttnivå. Medvirkning fra eksterne bidragsytere utenfor fakultetet bør vurderes for 
flere av tiltakene fordi tiltakene vil være ressurskrevende. Utkast til handlingsplan ble behandlet i 
ledermøte14. januar 2016. Ledelsen har igangsatt arbeidet med en milepælsplan for gjennomføring av 
nødvendige tiltak ved Medfak (vedlegg 1) Dekanen vil følge opp fremdriften av iverksetting av 
tiltakene sammen med ledergruppen og den nedsatte ressursgruppen i faste møter. 
 
2. OMTALE AV INNLEDENDE TILTAK 
Hovedfunnet i revisjonen er mangelfull implementering av kvalitetssystemet og det anses derfor som 
nødvendig å avholde et implementeringsseminar (varighet ca. en halv dag) for fakultets- og 
instituttledelse. 
 
Tema for implementeringsseminaret anbefales å være en overordnet gjennomgang av relevante 
lovkrav og av delegeringsmodellen i UiOs kvalitetssystem. Dette vil sikre felles forståelse for 
bakgrunnen for UiOs rutiner i kvalitetssystemet, og hvordan det sentrale systemet er tilpasset UiOs 
organisering og forskningsvirksomhet. En slik omforent forståelse vil være nødvendig for det videre 
arbeidet med implementering av kvalitetssystemet ved Medfak. 
 

                                                                 

1 Leder av ressursgruppen:  Katrine Ore, rådgiver, Forskningsadministrasjonen, Medfak, Universitetet i Oslo 
   Medlem av ressursgruppen:  Mette Sollihagen Hauge, Avdeling for fagstøtte, UiOs ledelse og støtteenheter, Universitetet i Oslo 
   Medlem av ressursgruppen:  Randi Riise, Director Quality Assurance, LINK Medical Norway 
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I Deloittes revisjonsrapport fremkommer det at implementering av kvalitetssystemet ved Medfak 
vanskeliggjøres av et fravær av kultur for linjeledelse og organisering av forskningsinnsats. 
Kulturendringer er en prosess som må foregå over tid. Systematisk holdningsskapende arbeid fra 
ledelsen er nødvendig og må ses på som en parallell prosess til implementeringsarbeidet med 
kvalitetssystemet. 

3. FORSLAG TIL OPPFØLGING AV DELOITTES ANBEFALINGER 

A: Universitetet og fakultetet bør fortsette å støtte opp under initiativene for å gi akademiske  
ledere autoritet og tilstrebe organisering av helseforskning i grupper, ikke som et arbeidsfellesskap 
av autonome forskere. 

Som en oppfølging av denne observasjonen følger anbefaling om at forskning organiseres i 
forskningsgrupper. Medfak er enig i dette og har en plan for dette arbeidet. 

Ressursgruppen har i sitt arbeid vært klar over samarbeidsavtalene mellom UiO og 
universitetssykehusene2, hvor sykehusene i hovedsak er forskningsansvarlig institusjon for 
klinikknære forskningsprosjekter. Dette samarbeidet ser ut til å fungere, og man har ikke sett noen 
grunn til å gå nærmere inn i dette på nåværende tidspunkt. 
 
For videre oppfølging foreslås følgende tiltak: 

1) Organisere alle instituttenes forskning i forskningsgrupper. 

Mål: Sikre oversikt og klar lederstruktur i hele organisasjonen. 
 

2) Revisjon av delegering fra dekan til instituttleder i henhold til rutinebeskrivelse 1, 
samt videre delegering fra instituttleder til medarbeidere på det enkelte institutt. 

Det er i tillegg nødvendig å avklare forskningsadministrative roller og oppgaver  
på fakultets- og instituttnivå. 

Involverte parter: Dekan og instituttledere  

Mål: Skriftliggjøre delegasjonskart ved fakultetet i henhold til rutinebeskrivelse 1 i kvalitetssystemet.  
 

3) Utarbeidelse av instituttspesifikke rutiner for ivaretagelse av det enkelte institutts  
virksomhet. 

Involverte parter: Instituttledere 

Mål: Ivareta universitetsdirektørens krav stilt i brev av februar 2012 om å utforme enhetsspesifikke 
rutiner, tilpasset virksomheten.  

4) Etablering av systematiske oppfølgingsrutiner for å sikre at dekan har nødvendig oversikt over 
aktiviteten på fakultetet. Det bør her ikke legges vekt på rapportering av rutinemessig drift, men på 

                                                                 

2 Samarbeidsavtale mellom UiO og OUS: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-
forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/enheter/med/samarbeidsavtale-uio-ous-
forskningsansvarlig.pdf Samarbeidsavtale mellom UiO og Ahus: http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-
helse/rutinebeskrivelser/enheter/med/samarbeidsavtale-uio-ous-forskningsansvarlig.pdf  

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/enheter/med/samarbeidsavtale-uio-ous-forskningsansvarlig.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/enheter/med/samarbeidsavtale-uio-ous-forskningsansvarlig.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/enheter/med/samarbeidsavtale-uio-ous-forskningsansvarlig.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/enheter/med/samarbeidsavtale-uio-ous-forskningsansvarlig.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/enheter/med/samarbeidsavtale-uio-ous-forskningsansvarlig.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/enheter/med/samarbeidsavtale-uio-ous-forskningsansvarlig.pdf
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rapportering av observerte alvorlige avvik og spesielle problemstillinger som krever avklaring og 
diskusjon, og som kan føre til forbedringer. Etablerte arenaer som Lederforum kan med fordel 
benyttes til dette, men det bør legges vekt på at aktuelle fora ikke blir for store.  

Involverte parter: Dekan og instituttledere  

Mål: Etablere oppfølgingsrutiner ved fakultetet. 

5) Utarbeidelse av opplegg for lederopplæring i kvalitetssystemet for forskningsledere, 
forskningsgruppeledere og avdelingsledere som har fått delegert oppgaver fra instituttledernivå. 
Kursplan utarbeides i samarbeid med eksterne. 

Mål: Sikre opplæring på av alle ansatte på alle nivåer i organisasjonen. 
 

B: UiO bør få på plass et forskningsadministrativt system som understøtter kvalitetssystemet for 
medisinsk og helsefaglig forskning. 

Helseforskningslovens krav om at forskningsansvarlig institusjon skal ha en løpende oversikt over 
prosjekter, som faller inn under loven, er teknologinøytral. Et forskningsadministrativt system skal 
bidra til bedre mulighet for prosjektoversikt og prosjektoppfølging. Det er i denne forbindelse verdt å 
merke seg Datatilsynets forståelse av begrepet «en løpende oversikt»: 
 
«Det er viktig at institusjonen har tilstrekkelig oversikt over egen virksomhet. Å ha en løpende oversikt 
impliserer mer enn å ha en elektronisk oversikt over porteføljen, for å sikre personvernsaspektet skal 
det føres en faktisk oversikt over hvor man er i det enkelte prosjekt. Det innebærer at forsknings-
institusjonen har oversikt over egne prosjekter og status for det enkelte prosjekt. Det forventes at UiO 
har oversikt over at vilkårene i de faktisk godkjente og innhentede samtykker etterleves. Arkivering av 
endelig samtykke samt vedtak fra REK må sikres slik at ikke bare forskeren alene har tilgang til dette. 
Hvilke IT verktøy som benyttes legger ikke Datatilsynet seg opp i.» 

I en institusjon av UiOs størrelse vil dette vanskelig la seg gjøre uten å benytte moderne IKT. De siste 
årene har UiO vurdert forskjellige former for systemer som er uformet for formålene bibliometri 
(CRIStin) eller laboratoriestyring (UHN). Dette viser seg å være systemer som ikke kan benyttes til 
oversikt over forskningsprosjekter slik det er forutsatt i helseforskningsloven, da systemene ikke gir 
muligheter for administrativ oppfølging av prosjekter gjennom deres levetid, med hensyn til 
etterlevelse av vilkår for godkjenning gitt av REK. Det er derfor nødvendig at UiO utreder hvilke 
systemløsninger som vil kunne dekke behovet for et forskningsadministrativt system hvor oppfølging 
av prosjekter fra oppstart, gjennomføring og avslutning er mulig også med hensyn til etterlevelse av 
vilkår satt i godkjenninger av REK eller andre godkjenningsinstanser. 
 

Det anbefales derfor utvikling av et system som minst ivaretar kravene i helseforskningsloven, men 
hvor det også vurderes hvilke andre typer prosjekter det er hensiktsmessig å bruke systemet til. 
Kartlegging i forbindelse med etablering av kvalitetssystemet og også tidligere internrevisjoner viser 
at forskere ønsker seg en total oversikt som gjør det mulig å følge forskningsaktivitet som er relevant 
for deres egne prosjekter. Det bør også være i ledelsens interesse å ha god oversikt over institusjonens 
forskningsaktivitet.  
 

Forslag til ivaretagelse av kravet om løpende oversikt: 

1) Utvikling av datasystem for å ivareta oversikt over forskningsprosjekter 

Ressursgruppen er av den oppfatning at en løpende oversikt over forskningsprosjekter kan etableres 
ved bruk av et datasystem der brukerne legger inn enkel informasjon i de ulike fasene av et prosjekts 
livssyklus. Systemet vil ha et web-basert brukergrensesnitt og skal høste inn de mest kritiske 
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opplysninger på hvert trinn for å sikre oversikt over prosjektene, relevante tillatelser og 
oppfølgingspunkter av administrativ karakter. Systemet vil gi automatisk varsling om nødvendig 
oppfølging til ansvarlig person og vil gjøre det mulig for ledelsesnivåene å ta ut rapporter over total 
prosjektportefølje i underliggende nivåer.  

Ledergruppen ved Medfak konstaterer at UiO sentralt ikke har planer om å utvikle et system som 
skissert ovenfor i nær fremtid. Medfak ønsker derfor å starte opp dette arbeidet umiddelbart og med 
henblikk på ferdigstillelse av en versjon av systemet som ivaretar de mest kritiske behovene innen 
utgangen av 2016. systemet bli utviklet i regi av fakultetet. Fakultetet imøteser prioritering fra USITs 
side for gjennomføringen. For nærmere beskrivelse og plan for system se vedlegg 2. 

 

Mål: Utvikle verktøy for å ivareta kravet om løpende oversikt på kort sikt i samarbeid med eksterne 
bør vurderes.  

2) Utvikling av institusjonelt system  

Det er satt i gang et utviklingsarbeid ved UiO; Bedre forskerstøtte, med mandat vedtatt av 
styret 18. 09. 2014. www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/bedre-forskerstotte/ 

Som en del av dette prosjektet foreslås det å utvikle en nettportal for å bidra til en bedre 
prosjektoversikt og -styring. Ved tiltaket skissert ovenfor iverksettes dette nå av Medfak. Det vil være 
til hjelp om resultater fra prosjektet Bedre forskerstøtte også kan inkorporeres i utviklingsarbeidet som 
Medfak nå initierer.  

 

C: Universitetet og fakultetet bør allerede nå tenke gjennom hvordan man i neste omgang benytter 
en løpende oversikt til å lete etter avvik, gjøre stikkprøver og etablere kontroll der risikoen for avvik 
er størst.  

Deloitte anbefaler at UiO legger en plan for hvordan den planlagte løpende oversikten over 
forskningsprosjekter kan anvendes til deteksjon av avvik fra kvalitetssystemet. De spesifiserer to 
metoder for dette; tilfeldig stikkprøvekontroll og kontroll basert på risikovurdering. Ressursgruppen 
støtter Deloittes anbefaling om at dette er tiltak som iverksettes først etter at et system for løpende 
oversikt er etablert. Det er imidlertid viktig at det systemet som spesifiseres og velges for løpende 
oversikt også kan oppfylle behovene for avviksdeteksjon og avvikshåndtering. Det er hensiktsmessig 
at et slikt system for kvalitetskontroll samordnes med andre fakulteter som driver tilsvarende 
forskning, og hele punkt C i revisjonsrapporten bør derfor også vurderes i den rutinemessige 
revisjonen av kvalitetssystemet.  

Følgende tiltak foreslås, basert på forutsetningen om at et system for løpende oversikt er valgt og 
implementert: 
 

1) Forskjellige typer avvik defineres og klassifiseres etter alvorlighetsgrad, risiko og mulige 
konsekvenser. En avvikstypologi baseres på dokumentene i UiOs kvalitetssystem og på lovverket. 

Mål: Etterleve kravet om rutiner for avvikshåndtering.  

 

2) En rutine for stikkprøvekontroll basert på administrative parametere planlegges med hensyn på: 

a) Frekvens 

b) Ansvar 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/bedre-forskerstotte/
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c) Antall parametere 

d) Type parametere 

e) Rapporteringsveier i organisasjonen 

f) Beslutningsmyndighet i organisasjonen 

g) Korrigerende tiltak 

h) Forebyggende tiltak 

i) Sanksjoner 

j)  

Mål: Etablere rutine for ivaretagelse av stikkprøvekontroll.   
 

3) En rutine for risikobasert kontroll planlegges så langt som mulig etter samme modell, men med 
fokus på risiko ut fra 

a) Type forskningsprosjekt 

b) Karakteristika ved forskningsprosjekt 

c) Type parametere 

d) Krav til rask rapportering i organisasjonen 

Mål: Etablere rutine for risikobasert kontroll.  
 

D: Medfak bør redusere risikoen for overtredelse av helseforskningsloven ved å stramme inn 
praksisen med intern fremleggelse av forskningsprosjekter. For de delene av fakultetet som er minst 
klinikknære, er det trolig også nødvendig å gjennomgå og forsikre at samtlige har opplæring og 
kjennskap til kvalitetssystemet og helseforskningsloven. 

Det rapporten her formidler kan splittes i to separate anbefalinger; opplæring i lovverk og tilhørende 
kvalitetssystem, og etablering av standardiserte rutiner for intern fremleggelse. Kartleggingen i 2011 
for etablering av kvalitetssystemet viste at intern fremleggelse praktiseres flere steder ved UiO. 
Systematisk opplæring i lovverk og UiOs kvalitetssystem er ikke etablert. 

Som et tiltak under punkt A 2 (side 2) foreligger det et forslag om å utarbeide instituttspesifikke 
rutiner for ivaretagelse av det enkelte institutts virksomhet.  

Det foreslås følgende tiltak for etablering av rutiner for intern fremleggelse:  

1) Etablering av kravspesifikasjon for intern fremleggelse. Beskrivelse av:   

a) Hva som skal fremlegges 

b) Hva som skal vurderes i fremleggingen 

c) Krav til- og dokumentasjon av- kvalifikasjoner hos de(n) som skal foreta vurderingen  

d) Krav til dokumentasjon av fremleggingen 
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e) Krav til vurdering av prosjektendringer 
 

Involverte parter: Instituttledere, avdelingsledere, forskningsledere og forskningsgruppeledere 

Mål: Sikre intern fremleggelse ved det enkelte institutt i henhold til lovkravet, inkludert 
forsvarlighetsvurdering. 

 

2) Differensiering av organisatorisk nivå for fremlegging må vurderes og spesifiseres for følgende 
nivåer:  

a) Institutt 

b) Forskergruppe 

c) Tverrfaglig nivå utenom linjestruktur 

Mål: Skriftlig beskrivelse av organisatorisk nivå for intern fremleggelse ved det enkelte institutt. 

 

3) Intern fremleggelse av prosjekter praktiseres ved flere av fakultetene ved UiO, og fakultetet vil 
se nærmere på ordningene ved følgende fakulteter:  

a) SV: Ordninger ved Psykologisk institutt og Sosialantropologisk institutt  

b) MN: Ordning ved Farmasøytisk institutt  

c) OD: Fakultetet har et system som håndterer både kliniske data og forskningsadministrasjon. 

d) UV: Rutine for registrering av prosjekter  ved Institutt for pedagogikk 

e) TF: Har etablert et forskningsetisk utvalg og alle prosjekter som benytter personopplysninger 
skal meldes til utvalget på et nettskjema. 

f) Planlegging av fremleggelsesmodell for tverrfakultære prosjekter ved UiO. Dette punktet bør 
også inngå i den kommende revisjonen av kvalitetssystemet.  

Mål: Etablere en ordning for intern fremleggelse ved det enkelte institutt ved Medfak. 
 

Plan for opplæringstiltak ved Medfak: 

Etablering av opplæringstiltak i lovverk og tilhørende kvalitetssystem, basert på: 

a) Grunnopplæring i forskningsetikk og generelle lovkrav til personvern og medisinsk og helsefaglig 
forskning. 

b) Tilpasset opplæring knyttet til for eksempel 

I. Registerforskning 

II. Forskning på humant biologisk materiale 

III. Klinisk forskning 

IV. Legemiddelforskning 
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V. Forskning på medisinsk- teknisk utstyr 

VI. Annet  

c) Behov for dokumentasjon av opplæring 

d) Behov for sertifisering av veiledere og/eller andre funksjoner vurderes i samarbeid med fakultetets 
ledelse 

Mål: Utvikle et kursopplegg for ivaretagelse av lovens krav samt dokumentere gjennomført 
opplæring. 

 

 

E: Universitetet og fakultetet bør legge til grunn en «kvalitetssirkel-tilnærming» ved etablering av 
rutiner. 

 

 

Deloitte har ikke redegjort nærmere for hva de legger i begrepet «kvalitetssirkel-tilnærming», men 
dette oppfattes vanligvis som en prosess for kontinuerlig forbedring basert på avviksrapportering og 
korrigerende og forbyggende tiltak som følge av avviksrapporter. Dette er et viktig element i 
kvalitetsarbeid, men på det nåværende tidspunkt anses implementering av eksisterende kvalitetssystem 
som høyeste prioritet. I neste fase kan det implementeres en kontinuerlig forbedringsprosess hvor 
ledelsen involveres direkte i avviksvurdering og beslutninger om endringer. Elementer av dette kan 
planlegges ut over fakultetsnivå, så dette er igjen et punkt som bør vurderes ved revisjon av det 
sentrale kvalitetssystemet. 

Det bør da utarbeides en rutine for avviksrapportering. Denne bør som et minimum beskrive: 
 

1)  Typer og klassifisering av avviksrapporter 

2) Rapporteringsveier for avviksrapporter 

3) Håndtering av avviksrapporter på forskjellige nivåer 

4) Informasjon tilbake i systemet etter ledelsens vurdering av avviksrapporter 

5) Toppledelsens systematiske gjennomgang av kvaliteten 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwin39WOnO3JAhUBFCwKHfgyALgQjRwIBw&url=https://diggiskole.wikispaces.com/Eksamensoppgave&psig=AFQjCNHhjF08gNuMKiENYViOF9EIrDFvKA&ust=1450796459774909
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Mål: Etablere rutine for avvikshåndtering.  
 

F: I oppfølgingen av kvalitetssystemet er det hensiktsmessig at flere nivåer (eksempelvis institutter 
og fakulteter) sammen forsøker å finne en løsning. 

Revisjonen var begrenset til Medfak, og innen disse rammene er det naturlig at Deloitte kun beskriver 
samarbeid over flere nivåer innen samme fakultet. Dette bør ta utgangspunkt i samarbeid innen de 
etablerte lederstrukturene på fakultetet og på instituttnivå.  

Som en oppfølging til revisjonen bør det imidlertid også vurderes samarbeidsmodeller på tvers av 
fakulteter. Disse bør blant annet omfatte: 

1) Nettverksmodeller 

2) Avtaleverk for tverrfaglige prosjekter 

3) Utreding av forskjeller i forskningstype og forskningskarakter og aktuelle myndigheter ved de tre 
instituttene, for å vurdere muligheter for fellessystemer og behov for forskjeller. 

Mål: Sikre etterlevelse av lovens krav i samarbeidsprosjektene.  
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Milepælsplan implementering av Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning ved Det medisinske fakultet 
Milepælsplanen er basert på handlingsplan for oppfølging av internrevisjonen 
Prosjekteier: Dekanen 
Implementering av kvalitetssystemet skal følges opp i regelmessige ledermøter ved fakultetet våren 2016: 
18.2.2016, 17.3.2016, 19.4.2016, 3.5.2016, 19.5.2016 og 16.6.2016  
Dekan og instituttledere vil delegere oppgaver til ansatte som skal bidra til gjennomføring av tiltakene. 
Dekanen har bedt Link Medical om å bistå fakultetet i gjennomføringen av tiltakene våren 2016. 
Det utarbeides mer detaljerte milepæler for enkelte av tiltakene for å sikre gjennomføringsprosessen 
Tiltak Frist for gjennomføring Ansvar Gjennomført dato – 

Godkjent  
Innledende tiltak – seminar for ledelsen ved 
fakultet og institutter 

15. 05.2016 Dekan og forskningsdekan Gjennomført 15.3.2016 

A Ledelse og organisering    
1 Organisere alle instituttenes forskning i 
forskningsgrupper 

31.12.2016  
Instituttledere 

Orientering om 
framdrift i frokostmøtet 
19.5.2016 

2 Delegering fra dekan til instituttledere og 
instituttleders videre delegering til medarbeidere 

15. 02.2016  
Ny dato 15.5.2016 
Ferdigstillelse er avhengig av 
at lokale rutiner er etablert 

 
Dekan og instituttledere 

Forslag til delegering 
foreligger til møte 
19.5.2016 

3 Instituttspesifikke rutiner 15. 03.2016 
Ny dato 2.5.2016 

Instituttledere Rutiner presenteres i 
frokostmøtet 19.5.2016 

4 Oppfølgingsrutine 15. 03.2016 Dekan og instituttledere Rutine presenteres i 
frokostmøtet 19.5.2016 

5 Lederopplæring-Kursplan 30.03.2016  
Første kurs avholdes i juni 
2016 
 
Alle ledere må ha gjennomført 
kurs innen 1.1.2017 

Dekan og instituttledere Utkast til plan for 
lederopplæring 
foreligger30.3.2016  
 
To kurs avholdes i 
april/mai.  
 
Vedtas endelig versjon i 
frokostmøte 14 april 
2016 

B Forskningsadministrativt system    
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1 Utvikling av web-basert system ved Medfak 
 

To frister: 
1. Systembeskrivelse 

ferdig innen 
30.04.2016.  

2. Systemet tas i bruk 
innen 31.12.2016 

Fristene utgår pga. 
universitetsdirektørens 
beslutning om å legge en evt. 
systemutvikling sentralt og at 
dette arbeidet skal ledes av 
Johannes Falk Paulsen 

Dekan og instituttleder ved IMB Jan Bjålie 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe ledet av USIT. I 
arbeidsgruppen sitter Gard Thomassen, Jan Bjålie, 
Sissel Aastorp, Tor Henry Wold, Katrine Ores og 
Tor Endestad (fra PSI). Gruppen har sitt første 
møte 31.3.2016. Dagsorden før første møte er 
kartlegging av eksisterende systemer som eventuelt 
kan brukes. 
 
Det jobbes samtidig med utvikling av nettskjema  

Framdrift for system er 
sak til frokostmøtet 
14.4. 2016 
 
Her venter vi på USIT. 
Purres for framdrift. 
Kort statusoppdatering i 
frokostmøte 14.4.2016 

2 Utvikling av institusjonelt system    
C Avvik    
1 Avvikstypologi og rutine for avvikshåndtering Avvikstypologi er etablert 15. 

04.2016 
Rutine tas i bruk når system 
for oversikt er etablert 

Dekan og instituttledere Avvikstypologi 
presenteres i 
frokostmøtet 14.4.2016 
Flyttet til Lederforum  
19 april 

2 Rutine for stikkprøvekontroll Rutine foreligger 15. 04.2016 
Rutine tas i bruk når 
avvikstypologi foreligger og 
system for oversikt er etablert 

Dekan og instituttledere Flyttet til Lederforum  
19 april 

3. Rutine for risikobasert kontroll Rutine foreligger 15.04.2016 
Rutine tas i bruk når 
avvikstypologi foreligger og 
system for oversikt er etablert 

Dekan og instituttledere Flyttet til Lederforum  
19 april 

D Intern fremleggelse    
1 Kravspesifikasjon til intern fremleggelse 30.04.2016 Instituttledere og forskningsledere/avdelingsledere  
2 Organisatorisk nivå for fremleggelse 30.04.2016 Instituttledere og forskningsledere/avdelingsledere  
3 Ordning for intern fremleggelse ved 
instituttene 

30.04.2016 Instituttledere og forskningsledere/avdelingsledere  

Opplæringstiltak for ansatte    
Grunnopplæring og tilpasset opplæring for 
vitenskapelig ansatte samt teknisk administrativt 

20.05.2016 Dekan og instituttledere Forslag til kursplan for 
opplæring i frokostmøte 
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personale, som har forskningsrelaterte oppgaver. 
 
Kursplaner for obligatorisk opplæring etableres. 

19.5.2016 
Endelig plan behandles 
i Lederforum 24.5.2016 

Plan for sertifisering – dokumentasjon for 
gjennomført opplæring 

20.05.2016 Dekan og instituttledere Forslag til plan for 
sertifisering i 
frokostmøte 19.5.2016 
Endelig plan behandles 
i Lederforum 24.5.2016 

Grunnopplæring kurs – Undervisning og 
tilpasset opplæring for vitenskapelig ansatte 
samt teknisk administrativt personale, som har 
forskningsrelaterte oppgaver. 

Første kurs arrangeres august 
2016. 
 
Flere kurs blir avholdt 
fortløpende frem til 1.1.2018. 

Dekan og instituttledere Lokaler og 
undervisningspersonale 
er booket innen 
1.6.2016 og påmelding 
til kurs er mulig fra 
2.6.2016  

E Avvikshåndtering    
Rutine for avvikshåndtering 15. 04.2016 Dekan og instituttledere Forslag til rutine 

vurderes i frokostmøtet 
14.4.2016 

F Oppfølging av kvalitetssystemet    

Samhandling mellom organisasjonsnivåene -  
Nettverksmodeller etableres 

29. 02.2016 
Ny dato 16.6.2016 

Dekan instituttledere og kontorsjefer  

Kvalitetssystemet på fast post på dagsorden i 
Lederforum 

09. 02.2016 Dekan Gjennomført fra 
19.4.2016 
(Kvalitetssystemet er i 
perioden 1.1.2016 – 
15.3.2016 fakultetets 
ledergruppe har 
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behandlet i mange 
sammenhenger bla i  
instituttenes ledermøter, 
FLF og instituttrådene). 

Kvalitetssystemet på dagsorden Fakultetsstyret 
en gang i året 

15. 02.2016 Dekan Orientering om 
Kvalitetssystemet og 
revisjonen 15.2.2016. 
Ny orientering til 
Fakultetsstyret om 
framdrift for 
implementering i møte 
10.5.2016 

    
Gjennomgang av avtaleverket for 
samarbeidsprosjekter 

15. 06.2016 Dekan og instituttledere Innledende samtaler 
med involverte parter på 
instituttene. Dekan har 
hatt et innledende møte 
med forskningsdirektør 
i OUS om 
kvalitetssystemer for 
prosjekter UiO og OUS 
samarbeider om. 

Samarbeidsprosjekter på tvers mellom 
instituttene. Vurdere muligheten for 
fellessystemer/fellesrutiner 

 
15. 03.2016 
Ny dato 2.5.2016 

 
Dekan og instituttledere 

 

Kommunikasjonsplan for oppfølging av 
internrevisjonen til ansatte. 
Informasjonsskriv til ansatte om 
kvalitetssystemet, retningslinjer mm. 

15. 02.2016 
Ny dato 15.4.2016 

Dekan 
Informasjon om handlingsplanen 

Informasjon om 
handlingsplanen 
offentliggjøres på 
Medfaks nettsider 
15.4.2016 
Dekan er talsperson for 
fakultetet i denne saken. 

Kommunikasjonsplan for kvalitetssystemet 15. 02.2016 
Ny dato 15.4.2016 

Dekan 
Informasjon om handlingsplanen 

Informasjon om 
handlingsplanen 
offentliggjøres 
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15.4.2016. 
Kommunikasjonsteamet 
sentralt ved UiO har 
laget talepunkter for 
dekanen. Dekan er 
talsperson for fakultetet 
i denne saken. 

 



Fakultetsnotat  

Til: Fakultetsstyret 

Sakstittel: Oppnevning av nye medlemmer til Utvalget for legers videre- og etterutdanning (ULVE) og 
endring av mandat 
Sakstype: 
Saksbehandler: Michael T. N. Møller 
Arkivsaksnummer: 2016/1453 
Vedlegg: Mandat for Utvalget for legers videre- og etterutdanning og nytt forslag til mandat 
Møtedato: 10. mai 2016 

 

 

1 

 

Bakgrunn 
Utvalget for legers videre- og etterutdanning oppnevnes i henhold til utvalgets mandat for en 
funksjonstid på tre år av fakultetsstyret, som også utpeker leder av utvalget blant de foreslåtte 
fakultetsansatte medlemmene. Kontinuitet i utvalgets arbeid bør ivaretas ved gjenvalg.  
 
Det foreslås at mandatet endres slik at dekanen på fullmakt fra fakultetsstyret kan oppnevne 
medlemmer og leder av utvalget i fremtiden. 
 
Funksjonstiden for det nåværende utvalg utløp 31.12.2015. Det skal derfor oppnevnes et nytt utvalg 
for perioden 2016-2018. 
 
Utvalget består av 6 medlemmer inklusive representant med fagpedagogisk bakgrunn. 
Spesialitetsrådets leder er medlem av utvalget ex officio. De øvrige velges blant fakultetets 
vitenskapelige ansatte. 
 
Studiedekan, forskningsdekan og Legeforeningens koordinator for videre- og etterutdanning møter i 
utvalget ved behov. 
 
Utvalget har i perioden 2013-2015 hatt følgende sammensetning: 

 
    1.1.2013 – 31.12.2015    
    1. Prof. Terje Andreas Osnes, leder og medlem av Spesialitetsrådet 2014-2017) 
    2. Prof. Borghild Roald (gikk av med pensjon høsten 2015) 
    3. Prof. II Dag Jacobsen, Akuttmedisinsk avdeling. 
    4. Prof. II Lars Aabakken, Avdeling for transplantasjonsmedisin      
    5. Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen 
    6. Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Leder i Spesialitetsrådet (fram til 31.12.2013)  
        Ex officio medlem. 
 

Dekanen foreslår at følgende oppnevnes til Utvalg for leger videre- og etterutdanning for perioden 
2016-2018:  
  1) Prof. Terje Andreas Osnes, leder 
  2)   Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen  
  3)  Prof. Hanne Harbo (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig) 
  4)  Prof. Kåre Birkeland (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig) 
  5) Prof. II (UiB) Einar Klæboe Kristoffersen, Haukeland sykehus.  
   Ex officio medlem 

6) Prof. Lars Aabakken, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Leder for 
Spesialitetsrådet 
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Fakultetsnotat  

Til: Fakultetsstyret 

Sakstittel: Oppnevning av nye medlemmer til Utvalget for legers videre- og etterutdanning (ULVE) og 
endring av mandat 
Sakstype: 
Saksbehandler: Michael T. N. Møller 
Arkivsaksnummer: 2016/1453 
Vedlegg: Mandat for Utvalget for legers videre- og etterutdanning og nytt forslag til mandat 
Møtedato: 10. mai 2016 

 

 

2 

 

 
Forslag til vedtak: 

I) Fakultetsstyret slutter seg til forslaget og gir dekanen fullmakt til å oppnevne 
medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning. 
 

II) For perioden 1.1.2016 til 31.12.2018 foreslås følgende medlemmer til Utvalg for 
legers videre- og etterutdanning: 

 

  1) Prof. Terje Andreas Osnes, leder 
  2)   Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen  
  3)  Prof. Hanne Harbo (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig) 
  4)  Prof. Kåre Birkeland (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig) 
  5) Prof. II (UiB) Einar Klæboe Kristoffersen, Haukeland sykehus.  
   Ex officio medlem 
  6) Prof. Lars Aabakken, Leder for Spesialitetsrådet 
  

  
 
 
 
Vedlegg;  

- Mandat for Utvalget for legers videre- og etterutdanning. 
- Forslag til nytt mandat for Utvalget for legers videre- og etterutdanning. 
- Avtale mellom Universitet i Oslo (U10), Det medisinske fakultet og Den norske legeforening 

vedrørende kurs i legers videre- og etterutdanning. 



UNIVERSITETET I OSLO 
Det medisinske fakultets sekretariat 

10.03.2016 

MTNM 
 
 

Forslag til 

 

MANDAT 

Utvalg for legers videre- og etterutdanning 

 
Utvalg for legers videre- og etterutdanning er fakultetets rådgivende organ i saker som gjelder spesialistutdanningen og 

etterutdanning for leger som fakultetet har utdanningsmessig og økonomisk ansvar for. 

 

Utvalget skal rette spesiell oppmerksomhet mot innhold og pedagogisk kvalitet i de tilbudene fakultetet har ansvar for: 

læringsmål, undervisningsmetoder, evaluering og behov for forbedringstiltak. I dette arbeidet skal utvalget samarbeide med 

øvrige aktører innen spesialistutdanningen (tilsvarende utvalg ved de andre medisinske fakultetene og Den norske 

lægeforening). 

 

Utvalget skal påse at kurs- og utdanningstilbudene som er fremmet av spesialitetskomiteene i Legeforeningen, retter seg mot 

formulerte mål, at de er faglig og pedagogisk begrunnet og ikke overlapper hverandre. Kurs og andre tilbud skal være 

forsvarlig budsjettert. Kursforslag som ikke tilfredsstiller disse forutsetningene, skal avvises. 

 

Utvalget har ansvar for at Oslo-fakultetets del av kurskatalogen for Legers videre- og etterutdanning er lagt opp etter 

retningslinjene for spesialistutdanningen. 

 

Legeforeningen sender fakultetet ferdig utarbeidete kursbudsjetter inkl. administrativt påslag, og en oversikt der det er 

foretatt avstemming av utgiftene mot forventede kursinntekter. Med utgangspunkt i dette underlagsmaterialet forbereder 

utvalget fakultetets søknad om garantimidler for underskudd som søkes dekket av Legeforeningens fonds. 

 

I samarbeid med studiedekanen skal utvalget søke å koordinere grunnutdanningen for leger med videre- og etterutdanningen. 

Utvalget har også ansvar for tilbud om vitenskapelig utdanning av leger etter retningslinjer gitt for spesialistutdanningen. I 

samarbeid med prodekan for forskning skal utvalget søke å koordinere forskningselementet under spesialistutdanning med 

deler av forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet. 

 

Sammensetning, oppnevning, møter 

Utvalget består av 6 medlemmer inklusive representant med fagpedagogisk bakgrunn. Spesialitetsrådets leder er medlem av 

utvalget ex officio. De øvrige velges blant fakultetets vitenskapelig ansatte. Studiedekan, forskningsdekan og 

Legeforeningens koordinator for videre- og etterutdanning møter i utvalget ved behov. 

 

Dekanen oppnevner medlemmer og leder av utvalget blant de foreslåtte fakultetsansatte etter fullmakt fra Fakultetsstyret. 

Funksjonstiden er tre år. Kontinuitet i utvalgets arbeid bør ivaretas ved gjenvalg. Utvalget rapporterer til dekanen. 

 

Utvalget møtes normal hvert kvartal og ellers når ett medlem krever det eller dekanen ønsker det. 

 

Administrasjon 

Leder av utvalget forbereder utvalgets møter i samarbeid med sekretær utpekt av fakultetsdirektøren. 

 

Legeforeningen innhenter kurstilbud for spesialistutdanningen. Underlagsmateriale for vurdering av kurstilbud som er 

vurdert i Legeforeningens spesialitetskomiteer inklusive budsjettoppsett for kursene, forberedes administrativt av 

Legeforeningen med henblikk på kopiering og utsendelse til utvalget fra fakultetssekretariatet. 

 

Innkalling, sakspapirer og referater sendes prodekanene og Legeforeningens koordinator. 

 

Sekretær påser at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

 

Driftsansvaret for kursvirksomheten, regnskapsmessige forhold, budsjettmessig og annen rapportering vedrørende Legers 

videre- og etterutdanning reguleres i egen avtale mellom fakultetet og Den norske lægeforening. Avtalen ligger som vedlegg 

til mandatet. 
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MANDAT
Utvalg for legers videre- og etterutdanning

Utvalg for legers videre- og etterutdanning er fakultetets rådgivende organ i saker som gjelder
spesialistutdanningen og etterutdanning for leger som fakultetet har utdanningsmessig og økonomisk ansvar for.

Utvalget skal rette spesiell oppmerksomhet mot innhold og pedagogisk kvalitet i de tilbudene fakultetet har
ansvar for: læringsmål, undervisningsmetoder, evaluering og behov for forbedringstiltak. I dette arbeidet skal
utvalget samarbeide med øvrige aktører innen spesialistutdanningen (tilsvarende utvalg ved de andre medisinske
fakultetene og Den norske lægeforening).

Utvalget skal påse at kurs- og utdanningstilbudene som er fremmet av spesialitetskomiteene i Legeforeningen,
retter seg mot formulerte mål, at de er faglig og pedagogisk begrunnet og ikke overlapper hverandre. Kurs og
andre tilbud skal være forsvarlig budsjettert. Kursforslag som ikke tilfredsstiller disse forutsetningene, skal
avvises.

Utvalget har ansvar for at Oslo-fakultetets del av kurskatalogen for Legers videre- og etterutdanning er lagt opp
etter retningslinjene for spesialistutdanningen.

Legeforeningen sender fakultetet ferdig utarbeidete kursbudsjetter inkl. administrativt påslag, og en oversikt der
det er foretatt avstemming av utgiftene mot forventede kursinntekter. Med utgangspunkt i dette underlags-
materialet forbereder utvalget fakultetets søknad om garantimidler for underskudd som søkes dekket av
Legeforeningens fonds.

I samarbeid med studiedekanen skal utvalget søke å koordinere grunnutdanningen for leger med videre- og
etterutdanningen. Utvalget har også ansvar for tilbud om vitenskapelig utdanning av leger etter retningslinjer gitt
for spesialistutdanningen. I samarbeid med prodekan for forskning skal utvalget søke å koordinere
forskningselementet under spesialistutdanning med deler av forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet.

Sammensetning, oppnevning, møter
Utvalget består av 6 medlemmer inklusive representant med fagpedagogisk bakgrunn. Spesialitetsrådets leder er
medlem av utvalget ex officio. De øvrige velges blant fakultetets vitenskapelig ansatte. Studiedekan,
forskningsdekan og Legeforeningens koordinator for videre- og etterutdanning møter i utvalget ved behov.

Utvalget oppnevnes av fakultetsstyret som også utpeker leder av utvalget blant de foreslåtte fakultetsansatte
medlemmene. Funksjonstiden er tre år. Kontinuitet i utvalgets arbeid bør ivaretas ved gjenvalg. Utvalget
rapporterer til dekanus.

Administrasjon
Leder av utvalget forbereder utvalgets møter i samarbeid med sekretær utpekt av fakultetsdirektøren.

Legeforeningen innhenter kurstilbud for spesialistutdanningen. Underlagsmateriale for vurdering av kurstilbud
som er vurdert i Legeforeningens spesialitetskomiteer inklusive budsjettoppsett for kursene, forberedes
administrativt av Legeforeningen med henblikk på kopiering og utsendelse til utvalget fra fakultetssekretariatet.

Driftsansvaret for kursvirksomheten, regnskapsmessige forhold, budsjettmessig og annen rapportering
vedrørende Legers videre- og etterutdanning reguleres i egen avtale mellom fakultetet og Den norske
lægeforening. Avtalen ligger som vedlegg til mandatet.
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Avtale mellom Universitet i Oslo (U10), Det medisinske fakultet
og Den norske legeforening vedrørende kurs i legers videre- og
etterutdanning

Formålet med avtalen
Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Legeforeningen (Dn1f) og Det medisinske
fakultet ved UI0 vedrørende kursvirksomheten i legers videre- og etterutdanning.
Rammeavtalen regulerer rolle- og arbeidsfordeling mellom DnIf og UIO, samt økonomiske
betingelser og ansvarsforhold.

Funksjonsdeling og samarbeid
Kursvirksomheten knyttet til legers videre- og etterutdanning ved UI0 er et samarbeid
mellom DnIf og Det medisinske fakultet.

Legeforeningen skal fortløpende ha oversikt over de kurs i videre- og etterutdanning av leger
som det kan være aktuelt å gjennomføre ved UIO, slik at UI0 kan utarbeide et tilpasset
kurstilbud. Legeforeningens behov innmeldes til UI0 innen 15. juni året forut for kursåret.

UI0 skal ha det faglige og pedagogiske ansvaret for kurstilbudet i samarbeid med
Legeforeningens spesialitetskomiteer.

Partene samarbeider om å utvikle det faglige og pedagogiske innholdet i kursene gjennom et
stedlig "Utvalg for legers- videre etterutdanning". Kursutvalget skal være sammensatt av
representanter fra Det medisinske fakultet ved UI0 og en representant fra Legeforeningen.

Legeforeningens spesialitetskonniteer utpeker medisinsk miljø til å arrangere de forskjellige
obligatoriske kurs som følger av spesialistreglene. Dette gjøres i henhold
til en utarbeidet rulleringsplan for de obligatoriske kurs, hvor det er tatt hensyn til behov for
frekvens mv. Det fagmiljø som har fått ansvar for arrangering av et kurs, nedsetter en
kurskomite. Kurskomiteen utarbeider og fremmer overfor Legeforeningen og UI0 program
og budsjett for kurset. Kursene vurderes i Kursutvalget ved fakultetet. Kursutvalget vurderer
om kurset aksepteres i fakultetets kursportefølje ut fra faglige, pedagogiske og økonomiske
aspekter. Vedkommende spesialitetskomite(er) vurderer faglig godkjenning av kurset.

Legeforeningens kurskoordinator ved UI0 skal i samarbeid med spesialitetskomiteene ha
vurdert behovet for obligatoriske kurs- herunder volum, frekvens, rullering mellom
fakultetene, at det ikke blir kurskollisjoner innenfor fagområde med videre. Eventuelle
foreslåtte valgfrie kurs, vurderes nøye av Kursutvalget ved UI0 ut fra samme prinsipper. Det
skal i tillegg vurderes om kurset er nødvendig å avholde, sett i relasjon til kursvirksomheten
totalt både ved eget fakultet, ved de andre fakultetene og kursvirksomheten i regi av organer i
Legeforeningen

Legeforeningen skal ha ansvar for arbeidsoppgaver knyttet til utlysing, registrering og
administrasjon av deltakerne på de avtalte kurs. Utgifter knyttet til dette dekkes av
Legeforeningen. I henhold til tidligere praksis stiller UI0 til rådighet lokaler, utstyr mv som
er nødvendig for å gjennomføre kursene på en pedagogisk god måte. Ved kapasitetsproblemer
har timeplanfestet undervisning til medisinstudiet forrang til undervisningsrom.



Økonomi
Fra og med ikrafttredelsesdatoen for denne avtalen, bærer Legeforeningen det økonomiske
ansvaret for praktisk gjennomføring av kursene knyttet til legers videre- og etterutdanning ved
UIO. Regnskapet for gjennomføring av kursene inngår i regnskapet for Den norske
legeforening.

Legeforeningen forestår honorering av foredragsholdere i henhold til Legeforeningens
vedtatte satser, og sørger videre for innkreving av kursavgift, utstedelse av kursbevis mv.

Opptak
Legeforeningen er ansvarlig for seleksjon av søkere til kursene basert på
spesialistutdanningenes krav til forutgående utdanning og praksis.

Ikrafttredelseog opphør
Avtalen trer i kraft med virkning fra 1.1. 2014.

Denne avtalen kan sies opp skriftlig av hver av partene. Oppsigelsesfrist er seks måneder.

Sted og dato:
(

/02

For
Den norske legeforening

YL-c

For
UI0

Bjørn Hol Geir Riise
Fakultetsdirektør Generalsekretær



           SAK 21 

FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 
Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Institutt for medisinske basalfag v/ administrasjonssjef Linda Helgesen 

Sakstype: Vedtakssak 

Arkivsaksnr:  

Vedlegg:  

Møtedato: 10.05.2016 

Sakstittel: Oppnevning av valgstyre og valgkomite ved IMB 

 

 

 

Bakgrunn: 

Instituttrådet ved IMB besluttet i instituttrådsmøte av 31. mars 2016 for å beholde gjeldende ordning 
med rekruttering av instituttleder gjennom valg. Instituttet ber om at det oppnevnes valgstyre og 
valgkomité for å forberede valg av instituttleder ved IMB for perioden 2017- 2020. 
 
Valgstyre 
Oppnevning av instituttets valgstyre foretas av fakultetsstyret. IMBs valgstyre var oppnevnt for 

perioden 1.1.2012 til 31.12.2015, og fornyet oppnevning må gjennomføres. Iht. valgreglementet ved 

Universitetet i Oslo skal valgstyret bestå av to vitenskapelig tilsatte, én teknisk-administrativ tilsatt og 

én student.  

 

Iht. valgreglementets § 3 har valgstyret som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i 

henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i 

forbindelse med valgene. Sentrale oppgaver for valgstyret er i samarbeid med valgsekretariatet å 

foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre 

om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.  

 

Instituttet fremmer forslag om at IMBs valgstyre skal bestå av: 
Professor Reidar Tyssen  

Professor Anette Hjartåker  

Senioringeniør Jon Ingvar Wedervang 

Studentrepresentant utpekes av MSU 
 

Reidar Tyssen satt også i forrige valgstyre oppnevnt fra 1.1.2012. Alle de foreslåtte er forespurt og 

har takket ja til å delta. 

 

Valgkomité 
I henhold til Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter ved UiO § 2-3, skal 
fakultetsstyret også oppnevne en valgkomité for dette valget bestående av to vitenskapelige tilsatte, 
én teknisk-administrativ én student. 
 



Valgkomiteens mandat er iht. § 2-3 å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 
potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag 
for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter egnede kandidater. 
Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett. 
 
Instituttet fremmer forslag om at valgkomiteen for IMB skal bestå av: 
Professor Kjetil Retterstøl 
Professor Anne Simonsen 
Senioringeniør Kirsten Grundt 
Student Martin J. Solbakken 
 
Alle de foreslåtte er forespurt og har takket ja til å delta i valgkomiteen. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner valgstyre og valgkomité ved IMB som 

foreslått. 
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