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           SAK 38 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Mette Groseth Langballe 

Sakstype (O/D/V): Vedtak 

Arkivsaksnr:  

Vedlegg: Innspill fra instituttene 

Møtedato: 26.september 2017 

Sakstittel: Tildeling av strategiske rekrutteringsstillinger 

 

 

Bakgrunn 
Fakultetsstyret vedtok i forbindelse med behandling av ny budsjettfordelingsmodell på møte 21.juni 
2016 ikke å fordele alle rekrutteringsstillingene, slik at styret skulle ha et strategisk handlingsrom.  
Vedtaket innebar at 6 rekrutteringsstillinger skulle «inndras» hvert år i tre år, slik at det totale 
handlingsrommet for fakultetsstyret skulle være 18 stillinger. Stillingene skulle tildeles for 3 år til 
faggrupper på instituttene. 
 
På fakultetsstyremøtet 21.juni 2017 ble de seks første stillingene fordelt til fagområdene global helse 
(kategori A), muliggjørende teknologier og støttefunksjoner (kategori B) og samarbeid med 
forskningsgrupper hos fakultetets internasjonale institusjonelle partnere (kategori C). Det ble gitt én 
stilling hver i kategori A og kategori C, mens det ble gitt fire stillinger i kategori B.  
 
I forbindelse med tildelingen av de seks første strategiske stillingene for 2017, ble forberedelser til 
fordeling av rekrutteringsstillingene i 2018 startet opp. I notat av 23.mars 2017 ble instituttene bedt 
om følgende: 

 Hvordan benytter instituttene «egne» rekrutteringsstillinger strategisk for å nå instituttenes 
og fakultetets mål for virksomheten 

 Med utgangspunkt at fakultetsstyret skal fordele seks nye rekrutteringsstillinger i 2018, 
hvilke fagområder eller tiltak bør prioriteres? 

 
Hvordan benytter instituttene «egne» rekrutteringsstillinger strategisk 
Porteføljen av «egne» rekrutteringsstillinger utgjør en sentral del av instituttenes strategiske 
handlingsrom og et viktig virkemiddel for å bygge opp aktivitet i henhold til mål i årsplaner og 
strategiske planer. Instituttenes eksempler på områder hvor rekrutteringsstillingene har vært 
benyttet er: 
 

 Startpakker for å sikre nyrekruttering og etablering av unge forskere 

 Egenfinansiering i større forskningssøknader/egenfinansiering av toppforskningssatsinger 

 Strategisk tildeling til gruppeledere 

 Tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger på et institutt 

 Rekruttering av forskerlinjekandidater 

 Dekke behovet for kliniske stipendiater (undervisning) 

 Støtte opp under spesielt sårbare miljøer 
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Hvilke fagområder bør prioriteres i fordelingen av seks rekrutteringsstillinger i 2018? 
 
Institutt for medisinske basalfag 

 Bidra til å prioritere basalmedisinske forskningsprosjekter 

 Sterke fagmiljøer som har mulighet til å hevde seg internasjonalt ved ytterligere styrking og 

spissing 

 Rekrutteringsstillinger som kan bidra til å bygge bro mellom fagområder i de ulike delene av 

fakultetet for å styrke samhandlingen på tvers av etablerte fagmiljøer, og tiltrekke ekstern 

kompetanse 

 

Institutt for helse og samfunn 

 Primærhelsetjenesten 

 Forskningsetikk 

 Validering av kliniske data til forskning 

 

Institutt for klinisk medisin 

 Prioritere miljøer som har nådd høyt opp i ERC, H2020, SFF, SFI m.fl., men ikke nådd helt til 

topps. 

Vedlagt følger instituttenes notater. 

Dekanens vurdering 

Dekan mener at tildelte stillinger bør gå til å støtte strategisk viktige fagområder under oppbygging, 

fagdisipliner som kan komme mange fagområder til gode, fagområder som er internasjonalt 

konkurransedyktige, for eksempel at de kan hevde seg i konkurransen om EU-midler. 

Dekan foreslår i tråd med dette at det utlyses to stipendiat- eller postdoktorstillinger innen følgende 

områder: 

A. Primærhelsetjeneste, global helse og styrking av samarbeid med internasjonale strategiske 

partnere  

B. Muliggjørende teknologier innen digitalt/matematikkbaserte biomedisinske støttefunksjoner 

som vil komme mange forskningsgrupper til gode   

C. Etablering av internasjonalt ledende tverrdisiplinære tematiske forskningsgrupper på tvers av 

institutter og fagmiljøer 

 

Fordeling av stillinger skjer i en prosess analog med den som ble benyttet for fordeling av stillinger i 

2017, nemlig ved at: 

1. instituttene sender inn konkrete begrunnede prosjektskisser 

2. Søknadene evalueres og rangeres av en uavhengig fagkomite  

3. fakultetsstyret vedtar på møtet i desember 2017 hvilke prosjekter/satsinger som skal tildeles 

midler 

4. Instituttene lyser ut stillingene med søknadsfrist 15.februar 2018 

   



3 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det utlyses to stipendiat- eller postdoktorstillinger innen følgende områder 

A. Primærhelsetjeneste, global helse og styrking av samarbeid med internasjonale strategiske 

partnere  

B. Muliggjørende teknologier innen digitalt/matematikkbaserte biomedisinske støttefunksjoner  

C. Etablering av internasjonalt ledende tverrdisiplinære tematiske forskningsgrupper  

 

Fordelingsprosess skjer i henhold til dekans forslag. 
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Dato: 20.6.2017 

Saksnr.: 2016/3077  

Tilbakemelding vedrørende strategiske rekrutteringsstillinger 
Vi viser til notat fra fakultetet datert 23.3.2017, og bestilling med frist 20. juni. Nedenfor følger IMBs 

tilbakemelding. 

1. Strategisk utnyttelse av tildelte rekrutteringsstillinger ved IMB  

Ved IMB brukes de strategiske rekrutteringsstillingene hovedsakelig som følger: 

 Viktig virkemiddel som ledd i startpakker for å sikre gode nyrekrutteringer 

 Egenfinansiering i større forskningssøknader (f.eks. Jebsen og NFR Toppforsk) 

 Strategisk tildeling til gruppeledere etter søknad 

 Rekruttering av forskerlinjekandidater 

IMB forutsetter ikke undervisning ved utlysning, men alle universitetsstipendiater vurderes for bruk i 

undervisning for et 4. år. Mange av våre universitetsstipendiater har viktige roller i undervisningen. 

IMB understreker at KD-stillingene vi får tildelt, utgjør en sentral del av instituttets strategiske 

handlingsrom. Av de 140 KD-stillingene totalt, har IMB kun maks 9 «nye» å dele ut hvert år, og flere av 

disse inngår normalt i startpakker og andre forskningsstrategiske forpliktelser. I 2017 hadde IMB kun 4 

stillinger til fordeling ved intern kunngjøring etter at øvrige forpliktelser i startpakker og egenandeler var 

dekket. Ved å minske antallet stillinger som fordeles til instituttene, reduseres instituttenes strategiske 

handlingsrom. 

2. Hvilke fagområder eller aktivitet/tiltak prioriterer instituttene for fordelingen av stillingene i 2018 

IMB har besluttet at kriteriene for tildeling av rekrutteringsstillinger ved IMB skal revideres og 

tydeliggjøres. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av instituttleder, en avdelingsleder og en 

forskningsgruppeleder, men konklusjonen vil ikke foreligge før til høsten. I evalueringen inngår også 

vurdering av om det skal lages en særskilt mekanisme for vurdering av forskerlinjestudenter, for å sikre 

rekruttering av medisinere til basalmedisinsk forskning. Dette vil være et viktig virkemiddel for å sikre at 

intensjonen med forskerlinjestudentene oppnås, og støtte opp om målsettingen om flere medisinere 

som disputerer. IMB mener dette kan være aktuelt også for fakultetets utlysninger. 

IMB skal også i løpet av høsten utarbeide ny strategisk plan, da nåværende strategi utløper i 

inneværende år. Planen vil legge føringer for strategiske satsingsområder for instituttet i årene fremover. 

Prioriteringene for 2018 er derfor ikke satt ennå, men det er naturlig for arbeidsgruppen også å se hen 

til innspillene som gjengis nedenfor.  
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3. Innspill til aktuelle satsinger for 2018 

IMB er positive til at instituttene gis mulighet til å komme med innspill i forkant av utlysning av de 

strategiske rekrutteringsstillingene. IMB påpeker at det er viktig at det legges opp til en søknadsprosess 

som gjør at tidsbruken for forskningsgruppene står i forhold til de begrensede ressursene hver enkelt 

stilling utgjør. 

For å nå de mål instituttene og fakultetet har for sin virksomhet, mener IMB at fakultetet bør prioritere 

følgende satsingsområder: 

1) Bidra til å prioritere basalmedisinske forskningsprosjekter  

Historisk sett har Universitetet hatt en spesielt viktig samfunnsrolle ved å fremme grunnforskning, som 

en åpen konkurransearena for alle medisinske fag og disipliner, der det ikke legges tematiske føringer 

eller settes krav om anvendelse og umiddelbar nytteverdi. Ny viten oppstår ofte på uventede måter 

innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en 

forutsetning for all annen forskning. Det medisinske fakultet skal fortsatt støtte den frie, langsiktige, 

grunnleggende medisinske forskningen der vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for 

bevilgning.  

Universitetet har et særskilt ansvar for å sikre at grunnforskningen har gode vilkår, og ved Det 

medisinske fakultet innebærer det blant annet å bidra til å løfte basalmedisinske forskningsmiljøer med 

potensial for banebrytende forskningsresultater. Vi har nylige eksempler i Norge gjennom Nobelprisen 

på potensialet som kan tas ut gjennom langsiktig strategisk støtte til grunnforskningsmiljøer av den 

typen vi har ved IMB.  

2) Sterke fagmiljøer som har mulighet til å hevde seg internasjonalt ved ytterligere styrking og 

spissing 

Prosjekter som kommer til siste runde i de mest kompetitive søknadsprosessene, men ikke når helt opp 

(eksempelvis EU/ERC og NFR toppforsk)  

3) Rekrutteringsstillinger som kan bidra til å bygge bro mellom fagområder i de ulike delene av 

fakultetet for å styrke samhandlingen på tvers av etablerte fagmiljøer, og tiltrekke ekstern 

kompetanse 

  

 Forskningsmiljøer innen eHelse, og prosjekter som undersøker hvordan vi kan utnytte helsedata 

og ivareta personvernhensyn som ledd i persontilpasset medisin (inkl. klinisk ernæring) 

 Forskningsmiljøene som driver in vivo imaging av forsøksdyr (f.eks. to-foton mikroskopi, 

transgene reportermus). Disse teknologiene er svært potente (jf. TOPPFORSK og ERC) og 

etterspurte og benytter instituttets nasjonale infrastrukturer som NORBRAIN-mikroskop og 

Norsk Transgen Senter. Ved å knytte rekrutteringsstillinger til nasjonal infrastruktur bygges 

kompetanse som vil bidra til at vi kan ivareta forpliktelser også for eksterne brukere. 
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 Forskningsprosjekter innen bioinformatikk og computational modellering, herunder 

systembiologi og 3D-genom modellering, med fokus på å øke vår forståelse av 

genomorganisering og funksjon. Det medisinske fakultet har et produktivt biostatistikk-miljø, 

men ingen «flagget» kompetanse innen bioinformatikk. Dette finnes kun på enkelte 

gruppenivåer, og bør styrkes. 

 Forskningsprosjekter der det er ønskelig med pasientmedvirkning/brukermedvirkning og 

undersøkelse av basale psykososiale faktorer for sykdomsutvikling og sykdomsatferd 

(medisinske atferdsfag). 

 



Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Institutt for helse og samfunn 
Kontoradr.: Kirkeveien 166, Fredrik Holsts 
hus, 0450 Oslo 

Telefon: 22 85 05 50 
Telefaks: 22 85 05 90 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 

Til: Det medisinske fakultet 
 
 
 
Dato: 04.07.2017 
Saksnr..: 2016/3077 KNUTTST  

Tildeling av rekrutteringsstillinger - tilbakemelding fra Helsam 
Vi viser til fakultetets notat av 23. mars og redegjør for instituttets bruk av basisfinansierte 
rekrutteringsstillinger, samt gir innspill på aktuelle fagområder for tildelingen av fakultetets 
rekrutteringsstillinger i 2018. 

Helsam har brukt rekrutteringsstillingene på basis som et virkemiddel til å bygge opp prioritert 
aktivitet i tråd med vår strategiske plan. Eksempler på bruk inkluderer å legge til rette for mer 
tverrfaglig samarbeid mellom våre avdelinger gjennom prosjekter som er forankret i flere av våre 
avdelinger og å støtte opp om toppforskningssatsninger med behov for egenandelstilskudd. Vi har 
også brukt rekrutteringsstillingene til å bygge opp under etableringen av unge og nyansatte. Det 
har gitt mulighet for å kombinere bruken av rekrutteringsstillinger med startpakkeordningen. 
Tildelingen av rekrutteringsstillinger er også gjort med henblikk på øvrige satsninger, blant annet 
hvilke miljøer som har fått basisfinansiert støtte for å delta i fakultetets Scientia Fellow-prosjekt. 
Felles for alle disse eksemplene er at vi har kombinert de strategiske elementene med intern 
konkurranse om prosjektene for å sikre god kvalitet. 

Helsam mener at tildelingen av rekrutteringsstillinger fra fakultetet bør bygge opp under 
aktiviteter som favner bredt på fakultetet og som gjennom sitt arbeid kan bygge opp under annen 
forskning ved fakultetet. Tildelingen bør også ta hensyn til fagområder/prosjekter som mangler 
gode finansieringsmuligheter nasjonalt og internasjonalt. Vi mener at en slik bruk vil være et viktig 
element i ivaretagelsen av universitetets rolle som finansiør av fri og grunnleggende forskning. 
Bruk av rekrutteringsstillingene som egeninnsats i eksternfinansierte prosjekter mener vi bør 
foregå på instituttnivået ettersom prosjektene eies der. 

Helsam spiller inn følgende aktuelle temaer for utlysning i 2018; 

 Primærhelsetjeneste; i tråd med politiske styringssignaler og instituttets satsning på 
området.   

 Forskningsetikk; medisinsk forskning har viktige utfordringer innen forskningsetikk. Det er 
også et fagområde med få alternative finansieringsmuligheter 

 Validering av kliniske data til forskning; både kliniske studier og registerstudier som bruker 
kliniske data har behov for metodeutvikling og validering av kliniske data uten at eksterne 
finansiører er villige til å støtte denne typen prosjekter.  

 

http://www.med.uio.no/helsam/om/strategi/


 2

 

Med hilsen 
 
Nina K. Vøllestad      Knut Tore Stokke 
instituttleder       administrasjonssjef 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Knut Tore Stokke 
+4722850509, k.t.stokke@medisin.uio.no 



Universitetet i Oslo Notat
Institutt for klinisk medisin 
 

 

Til: Det medisinske fakultet 
 
 
 
Dato: 18. august 2017 
 

Strategiske rekrutteringsstillinger fra og med 2018 - innspill fra Klinmed 
 
Vi viser til deres notat datert 23. mars 2017 hvor vi ble bedt om å svare på følgende spørsmål: 
 
• Hvordan benytter instituttene rekrutteringsstillinger?  
• Hvilke fagområder eller aktivitet/tiltak prioriterer instituttene for fordeling av stillingene i 2018? 
 
Saken ble diskutert på vårt ledermøte 16. august 2017 og nedenfor følger våre innspill. Til orientering har vi etter 
avtale med Mette Langballe fått utsatt frist til 21. august 2017.  
 
Hvordan benytter instituttene rekrutteringsstillinger?  
Rekrutteringsstillingene blir først og fremst benyttet til å dekke instituttets behov for kliniske stipendiatstillinger, 
og for å dekke opp instituttets strategiske forpliktelser knyttet til Jebsensentrene/fellesløftet/Fripro. I tillegg har 
stillingene blitt benyttet i rekrutteringsprosesser av internasjonale toppforskere. Stillingene har også i noen 
tilfeller blitt benyttet til å støtte opp under spesielt sårbare miljøer.  
 
Hvilke fagområder eller aktivitet/tiltak prioriterer instituttene for fordeling av stillingene i 2018? 
Instituttets handlingsrom er begrenset, og vi vil primært ønske at fakultetet gir oss mulighet til å prioritere 
fremtidige stillinger på linje med dagens bruk, nemlig egenandeler til instituttets sentre og strategisk rekruttering 
til internasjonale miljøer og sårbare miljøer.  
 
I tillegg vil vi, i tråd med innspill fra en av vår store klinikker, anbefale at strategiske rekrutteringsstillinger rettes 
inn mot miljøer som har nådd høyt opp i opp i ERC, H2020, SFF, SFI m.fl., men hvor tildelingen har glippet 
helt på slutten. Det legges ned mye arbeid i disse søknadene både fra instituttets og fra fakultet side. Et slikt tiltak 
vil etter vår mening kunne virke motiverende for de som ikke når helt opp, og vil kunne bidra til at man kanskje 
når opp i neste runde.  
 
Vi takker for at vi fikk komme med innspill og ser frem til fakultetsstyrets videre behandling av saken. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ivar P Gladhaug      Hans Mossin 
Instituttleder      Administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: Gina Clausen, g.s.clausen@medisin.uio.no 
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