
Sakskart til fakultetsstyremøte 26. 

september 2017  

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje 

Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3. 

Godkjenninger 

29/17 Godkjenning av innkalling 

30/17 Godkjenning av dagsorden 

31/17 Godkjenning av protokoll fra 20.6.2017 

 Protokoll fra fakultetsstyremøte 20.6.2017 

 Referat fra informasjonsmøte med 

tjenestemannsorganisasjonene 12.9.2017 (pdf) 

Sakstyper 

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak 

Dekanens orientering (10 min) 

Saker 

32/17-V Presisering av NCMMs styremandat (5 min) 

 saksnotat (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Mandatet til NCMMs styre endres med følgende presisering til punktet om styrets 

sammensetning og oppnevning: «Blant styremedlemmene fra UiO oppnevnes en 

representant med tilknytning til både UiO og OUS (styreleder), en representant fra 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/protokoll-fakstyre-med-2017-06-20.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/referat-idf-12-9-17.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/referat-idf-12-9-17.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-32-presisering-av-ncmms-styremandat.pdf


Det medisinske fakultet og en representant fra Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet. …. NCMMs styreleder skal ha tilknytning både til UiO og OUS.» 

33/17-V Oppnevning av valgstyre ved Institutt for kliniske medisin for 

perioden 1.8.2017-31.7.2021 (5 min) 

 saksnotat (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til instituttets forslag og oppnevner følgende medlemmer til 

valgstyret ved Institutt for klinisk medisin for perioden 1.8.2017-31.7.2021: 

 Professor I Kristian Bjøro (leder) 

 Professor II Else Marit Løberg 

 Administrativ koordinator Berit Lund Opheim 

 Postdoktor Sofie Ragnhild Aminoff oppnevnes for perioden 1.8.2018-

31.7.2018 

34/17-O Regnskap pr. 31.7.2017 (15 min) 

Ved økonomisjef Reidar Rognlien 

 regnskapsrapport pr. 31.7.2017 (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 31.7.2017 til orientering. 

35/17-V Årsplan 2018-2020 (10 min) 

Ved seniorrådgiver Mette Langballe 

 saksnotat (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til fremlagte forslag til årsplan for 2018-2020. 

36/17-V Budsjettfordeling 2018 (30 min) 

Ved seniorrådgiver Mette Langballe 

 saksnotat (pdf) 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-33-valgstyre-klinmed.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-34-regnskap.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-35-arsplan-2018-2020.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-36-budsjettfordeling.pdf


Forslag til vedtak: 

 Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til fordeling for 2018 slik det 

fremkommer i vedlagte regneark. 

 Dekanen får fullmakt til å fordele midler likestilling og vitenskapelig utstyr 

klasse II. 

 Dekanen får fullmakt til å foreta kutt i fakultetsadministrasjonens lønns- og 

driftsbudsjett på 3,5 millioner kroner. 

 Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen. 

37/17-V Studieplasser ved Institutt for helse og samfunn (10 min) 

Ved instituttleder Nina Vøllestad 

 saksnotat (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til at den midlertidige omdisponering av 25 studieplasser i 

sykepleievitenskap videreføres for opptaket 2018/2019 som følgende: 

Studieprogram Opptaksramme 

Helseledelse og helseøkonomi (bachelor) 40 

Avansert geriatrisk sykepleie 20 

European Master in Health Economics and Health Management 15 

Health Economics, Policy and Management 35 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-37-opptaksrammer-helsam.pdf


Studieprogram Opptaksramme 

Helseadministrasjon 30 

Interdisiplinær helseforskning 38 

International Community Health 27 

Sykepleievitenskap (kun heltid) 15 

38/17-V Utvelgelse av aktuelle fagområder for strategiske 

stipendiatstillinger 2018 (20 min) 

Ved dekan Frode Vartdal 

 saksnotat (pdf) 

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. 

39/17-V Forespørsel fra KD om plan og budsjett for mulig etablering av 

kiropraktorutdanningen (20 min) 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-38-fagomrader-strategiske-stipendiater.pdf


Ved Frode Vartdal 

 saksnotat (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tilrår at det ikke opprettes et kiropraktorstudium ved Det medisinske 

fakultet, Universitetet i Oslo. 

40/17-V Retningslinjer for SFF (10 min) 

Ved Ingrid Sogner, seksjonssjef forskningsadministrasjon 

 saksnotat (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar "Regler for organisering av sentre for fremragende forskning 

(SFF) ved Det medisinske fakultet". 

41/17-O Etablering av redelighetsutvalg for forskning (10 min) 

Ved Ingrid Sogner, seksjonssjef forskningsadministrasjon 

 saksnotat (pdf) 

Eventuelt 

Vedlagte saker til informasjon 

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet 

 Disputaser 

  

Samlefil (pdf) 

 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-39-kiropraktorutdanning.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-40-retningslinjer-sff.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/sak-41-redelighetsutvalg.pdf
http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/dokumenter/samlefil.pdf


 



Foreløpig protokoll fra 

fakultetsstyremøte 20. juni 2017 (til 

godkjenning i møte 26.9.2017)  

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken fra kl. 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje 

Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3. 

Til stede: 

Frode Vartdal (styreleder, dekan) 

Hilde Nebb (prodekan for forskning) 

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale) 

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale) 

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale) 

Egil Bodd (ekstern representant) 

Tove Strand (ekstern representant) 

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant) 

Oda Lockert (studentrepresentant) 

Til stede fra fakultetsledelsen: 

Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Til stede fra administrasjonen: 

Mette Langballe, Reidar Rognlien, Nina Vøllestad (sak 27) 

Referent:  Astrid Holø 

  

Før møtet ble Marianne M. Østby takket av som representant i styret for det teknisk-

/administrative personalet. Hun er valgt inn som representant til universitetsstyret, og 

har derfor funnet det riktig å trekke seg fra fakultetsstyret med virkning fra 1.8.2017. 



Se for øvrig informasjon nedenfor under "Saker til informasjon for styret" vedrørende 

erstatning av representanten ut styrets periode. 

Godkjenninger 

20/17 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

21/17 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent 

22/17 Godkjenning av protokoll fra 9.5.2017 

 Protokoll fra fakultetsstyremøte 9.5.2017 

 Referat fra informasjonsmøte med 

tjenestemannsorganisasjonene 6.6.2017 (pdf) 

Protokoll fra fakultetsstyremøte 9.5.2017 ble godkjent. 

Sakstyper 

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak 

Dekanens orientering 

 arbeid med etablering av to nye SFF er i rute 

 Scientia Fellows har vært en suksess, og det søkes på nytt om EU-midler 

til tilsvarende prosjekt, søknadsfrist 1.10.2017 

 Helseinnovatørskolen er etablert i samarbeid med NTNU og Karolinska 

Institutet. Første kurs er gjennomført og har vært en suksess 

 Det er opprettet redelighetsutvalg ved UiO. Våre enheter, med unntak av 

Institutt for klinisk medisin, sorterer under utvalget. Dette instituttet vil 

sortere under samme utvalg som OUS og Ahus, som vil opprette felles 

utvalg. 

 det er opprettet register for helseforskning ved UiO 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/05-09/protokoll-fakstyre-med-2017-05-09.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/sak-22-referat-fra-idf-mote.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/sak-22-referat-fra-idf-mote.pdf


Saker 

23/17-O Regnskap pr. 30.04.2017 

Økonomisjef Reidar Rognlien presenterte regnskapet og svarte på spørsmål. 

 regnskapsrapport pr. 30.4.2017 (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 30.04.2017 til orientering. 

24/17-D Årsplan 2018-2020 

Seniorrådgiver Mette Langballe orienterte, svarte på spørsmål og mottok innspill til 

det videre arbeidet med årsplanen. 

 saksnotat (pdf) 

 presentasjon (pdf) 

25/17-D Tentativ budsjettfordeling 

Økonomisjef Reidar Rognlien orienterte, svarte på spørsmål og mottok innspill til det 

videre arbeid med budsjettfordeling. 

 saksnotat (pdf) 

26/17-O Sykefravær 2016 

Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler orienterte og svarte på spørsmål. 

Konklusjonen er at sykefraværet ved fakultetet, i likhet med resten av UiO, er lavt. 

Pga endring i rapporteringssystem er det vanskelig å sammenligne tall fra tidligere år. 

Dette er en ressurskrevende oppgave og det har ikke lykkes oss med dette 

rapporteringssytemet å få en korrekt og pålitelig oversikt over sykefraværet ved 

underliggende enheter eller avdelinger. 

 saksnotat (pdf) 

27/17-O Orientering om utviklingsprosess ved Institutt for helse og samfunn 

Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål 

 saksnotat med vedlegg (pdf) 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/sak-23-regnskap.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/sak-24-arsplan.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/sak-24-presentasjon.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/sak-25-budsjettfordeling.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/sak-26-sykefraver-2016.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/sak-27-utviklingsprosess-helsam.pdf


 presentasjon (pdf) 

Oppsummering: 

Forslag til organisering som legges fram for styret i september må innebære en 

tydelig og gjennomførbar satsning på primærhelsetjenesteforskning, under ledelse av 

en person med klart mandat, ansvar og myndighet. Ordningen som blir vedtatt bør 

evalueres etter to år.  

28/17-V Strategisk fordeling av stipendiat-/postdoktorstillinger 

Ved Frode Vartdal 

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret slutter seg til dekanen forslag og tildeler følgende prosjekter en 

strategisk rekrutteringsstilling: 

Kategori A: 

Bernadette Kumar: A comparative study on fertility preferences, contraceptive use 

and abortion among Somali immigrant women in Norway and Somalia. 

Kategori B: 

Bjørn Dalhus: Single-molecule imaging of DNA-scanning with nanoscale precision 

Arnoldo Frigessi: Integrating complex and big data across scales and types: new 

methodologies for three biomolecular problems. 

Elin Rosvold: Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim). Tverrprofesjonelle 

simuleringsscenarier for studenter i helsefag på UiO 

Dag Undlien: Beregningsgenetikk som verktøy for økt medisinsk presisjon 

Kategori C: 

Anne Margarita Dyrhol-Riise: Host biomarkers, Immune regulation and Host Directed 

Therapy in Tuberculosis- a collaborative study between University of Oslo and 

Stellenbosch University" 

Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/sak-27-presentasjon.pdf


Saker til informasjon for styret: 

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet 

 Disputaser 

b) Virksomhetsrapport 1. tertial 2017 

 saksnotat (pdf) 

c) Erstatning for representanten Marianne M. Østby 

Vararepresentant Elisabeth Olsen vil i henhold til valgreglementet rykke opp til fast 

plass fra 1.8.2017. Siden Olsen stod om eneste vara etter at Julia Ferkis sluttet i sin 

stilling ved fakultetet, var det to mulige måter å supplere med vararepresentanter på 

ut perioden, nyvalg eller ny valgopptelling av stemmene fra det opprinnelige valget. 

Valgstyret besluttet å velge sistnevnte ordning. Dette resulterte i at Anbjørn Kolaas 

ble valgt som 1. vara og Hela Soltani ble valgt som 2. vara for det teknisk-

/administrative personalet fra 1. august 2017 og ut perioden, tom. 31.12.2018. 

  

Samlefil (pdf) 

 

http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/vedlegg-virksomhetsrapport.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/06-20/dokumenter/samlefil.pdf


 



Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Tirsdag 12. september 2017 fra kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, 

Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

 
 
Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Svend Davanger (Akademikerne), Katrine Stensløkken (FF), Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah 

Ann Arnfinsen (Parat) 

 

Fakultetsverneombud: 

Marian Berge Andersen 

 

Fra ledelse/administrasjon:  

Frode Vartdal, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Mette Langballe, Nina Vøllestad (sak 37), Espen 

Lyng Andersen (sak 34), Ingrid Sogner (sak 40 og 41), Astrid Holø (referent) 

 

 

Sak 1 Gjennomgang av saker til fakultetsstyremøte 26. september 2017 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/sakskart-

fakstyre-med-2017-09-26.html 

 

32/17-V Presisering av NCMMs styremandat  

Fakultetsdirektør redegjorde for saken. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

33/17-V Oppnevning av valgstyre ved Institutt for klinisk medisin for 

perioden 1.8.2017-31.7.2121 

Fakultetsdirektør redegjorde for saken. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Sak 34/17-O Regnskap pr. 31.7.2017 

Espen Lyng Andersen gjennomgikk regnskapet. 

 

Det ble spurt om fakultetet har måltall for ekstern finansiering. Det ble svart at i 

UiOs måleindikatorer inngår måltall for EU- og NFR-finansiering. Det er usikkert 

om måleindikatorene videreføres i sin nåværende form. Det ble også påpekt at 

man ikke kan regne med økning i basisfinansiering framover. Økt aktivitet må 

derfor forutsettes å finansieres eksternt. 

 

Sak 35/17-V Årsplan 2018-2020 

Mette Langballe redegjorde.  

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

36/17-V Budsjettfordeling 2018 

Pga. sykdom var ikke sakspapirer klar før møtet, men Mette Langballe redegjorde 

for hovedpunktene i fordelingen: 

 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/sakskart-fakstyre-med-2017-09-26.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/09-26/sakskart-fakstyre-med-2017-09-26.html


Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Forutsetninger fra UiO: 

 Opptaket til medisinstudiet økte med 10 studieplasser i 2013, slik at i 2018 er 

siste opptrapping.  

 Fakultetet har fått et avbyråkratiseringskutt på vel 6 millioner kroner.  

 Fakultetets andel av finansieringen av eksamen i Silurveien er vel 3 mill 

kroner.  

 Det betyr at det totale kuttet for fakultetet er på ca 9 millioner kroner. 

 To nye insentiver er innført 

Fakultetets fordeling – modellen: 

 Vi har brukt fordelingsmodellen som ble vedtatt i fjor, men videreført de nye 

insentivene som KD og UiO har innført.  

 Insentivene er antall kandidater i utdanningskomponenten og Bidrags- og 

oppdragsforskning i forskningskomponenten 

Hva blir selve fordelingen? 

 Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet er videreført (gjelder all statlig 

virksomhet) 

 Kostnadene ved Silurveien dekkes av alle enheter 

 For å balansere fordelingen er prisene i utdanningskomponenten nedskalert 

med 20 % og forskningskomponenten med 30 %. Årsaken til at det er ulik 

nedskalering på utdannings- og forskningskomponenten er fordi at 

utdannings- og forskningskomponenten skal være tilnærmet like store.  

 Med fordelingen slik den nå foreligger fordeler vi vel 262 millioner kroner i 

utdanningskomponenten og vel 293 millioner kroner i 

forskningskomponenten. 

 I mai vedtok universitetsstyret at den varige toppforskningsstøtten (til ERC, 

SSF, SFI) skulle gjøres midlertidig og bare gjelde aktive prosjekt. Avsluttede 

prosjekt skulle fases ut over 4 år. Fakultetet har videreført dette. 

 Det legges ikke opp til noen store nye satsinger i 2018. Det vil imidlertid bli 

lagt frem et forslag om en økning til Senter for Global helse og en 

engangstildeling til etablering av en Massive Open Online Course i Scientific 

writing (420 000 kroner i 2018).  

 Med disse forutsetningene vil instituttene øke sine tildelinger med mellom 2 

og 4 %. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

37/17-V Studieplasser ved Institutt for helse og samfunn 

Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

38/17-V Utvelgelse av aktuelle fagområder for strategiske stipendiatstillinger 

2018 

Frode Vartdal redegjorde og svarte på spørsmål. 

 



Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Det ble spurt hvordan fakultetsledelsen ser på evt bruk av strategiske midler for å 

støtte forskerlinjestudenter. Det ble svart at siden dette er snakk om 

deltidsstillinger, vil det ikke være så aktuelt. Det er dessuten kun 6 av 140 

stipendiater som fordeles strategisk; instituttene har dermed godt handlingsrom 

for sin bruk av stillingene. 

 

Fakultetet vil fremskaffe tall for hvor stor andel av forskerlinjestudentene som går 

videre med forskning. 

 

39/17-V Forespørsel fra KD om plan og budsjett for mulig etablering av 

kiropraktorutdanningen 

Frode Vartdal redegjorde og svarte på spørsmål. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

40/17-V Retningslinjer for SFF 

Ingrid Sogner redegjorde og svarte på spørsmål. 

 

Det ble poengtert at det er viktig at avvikling av sentre håndteres på en god måte. 

 

41/17-O Etablering av redelighetsutvalg for forskning 

Frode Vartdal og Ingrid Sogner redegjorde og svarte på spørsmål. 

 

Parat spurte om det var sikkert at personvernet ifm utvalgets 

rapportering/årsrapporter vil bli ivaretatt, siden enhver beskrivelse av innmeldte 

saker vil kunne føre til identifisering av de impliserte. Det ble svart at rapportene 

kun besto av statistikk og ingen beskrivelser.  

 

Eventuelt Omgjøring av ikke besatt stilling til postgrant-koordinator (seniorrådgiver) 

ved Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) – varig finansiering 

(drøftingssak) 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde for saken og svarte på spørsmål. 

Stillingsinnehaver skal koordinere team av økonomimedarbeidere ved enhetene 

med ansvar for økonomirapportering på store prosjekter. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

 



 



 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 

Sakstype (O/D/V): V 

Arkivsaksnr: 2016/8139 

Vedlegg: Mandat til NCMMs styre med ønsket presisering markert 

Møtedato: 26. september 2017 

Sakstittel: Presisering av NCMMs styremandat 

 

 

Formål /hvorfor fremmes saken: NCMMs styre ønsker en presisering av sitt styremandat 

etter senterets fusjon med Bioteknologisenteret i januar 2017. 

 

Saksframstilling: NCMMs styre gjennomgikk og diskuterte sitt mandat etter fusjonen på 

styremøtet 26. april 2017, hvor Dekan Frode Vartdal var til stede. Styret foreslår at både 

kravene til styreleders tilknytning, samt sammensetningen av UiOs styremedlemmer 

presiseres. Presiseringen vil synliggjøre gjeldende praksis slik at dette forblir tydelig også for 

fremtidige beslutningstagere. 

 

Styret ønsker å presisere at NCMMs styreleder skal ha tilknytning til både UiO og OUS. Det er 

også viktig å presisere at blant styremedlemmene fra UiO skal det oppnevnes en 

representant fra Det medisinske fakultet og en representant fra Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet. 

 

Besluttende myndighet: Fakultetsstyret 

 

Forslag til vedtak: Mandatet til NCMMs styre endres med følgende presisering til punktet om 

styrets sammensetning og oppnevning: «Blant styremedlemmene fra UiO oppnevnes en 

representant med tilknytning til både UiO og OUS (styreleder), en representant fra Det 

medisinske fakultet og en representant fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. …. 

NCMMs styreleder skal ha tilknytning både til UiO og OUS.» 

astrhol
Typewritten Text
SAK 32



 1 

Mandat for Styret  
for 

Norsk Senter for Molekylær Medisin (NCMM) 
 

Fastsatt av Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet 19.5.2015, revidert i forbindelse med 
beslutning om sammenslåing av NCMM og Bioteknologisenteret i Oslo, 21.06.2016, og 

presisert 26.09.2017. 

Formål 

Norsk Senter for Molekylær Medisin (Centre for Molecular Medicine Norway - NCMM) utgjør 

den norske noden i et Nordisk partnerskap innen molekylærmedisin som omfatter EMBL (European 

Molecular Biology Laboratory) og nasjonale sentre for molekylærmedisin i Danmark, Finland, 

Norge og Sverige (Nordic EMBL Partnership in Molecular Medicine). 

 

NCMM skal fungere som et nasjonalt forskningssenter innen molekylærmedisin og 

translasjonsforskning og skal drives og organiseres etter de prinsipper som gjelder for EMBL. 

Senteret skal drive fremragende forskning og fremme kompetanseoppbygging innen 

molekylærmedisin og translasjonsforskning samt fasilitere omsetning av molekylærmedisinske 

oppdagelser til klinisk praksis. Senteret er organisert i to avdelinger, NCMM Translational Research 

og NCMM Biotechnology der sistnevnte har en sterk teknologibase som inkluderer flere 

kjernefasiliteter. 

 

Senteret har som overordnet formål å rekruttere fremragende unge gruppeledere internasjonalt og 

fungere som en inkubator som bidrar til at disse etablerer og bygger opp nye forskningsgrupper med 

selvstendig forskningsaktivitet, god produksjon, ekstern finansiering og hvor gruppelederne utvikler 

seg faglig og som forskningsgruppeledere. NCMM skal således være en ressurs for det omliggende 

miljø hos konsortiepartnerne og nasjonalt som strategisk rekrutteringsinstrument, ved å lage gode 

resonansmiljøer rundt hver gruppe og gode faglige nettverk og samarbeidskonstellasjoner. 

 

Senterets organisering og virksomhet 

Føringer for NCMMs virksomhet er nedfelt i i) Partnerskapsavtale om Nordic EMBL Partnership 

in Molecular Medicine (inngått 5. Mars 2013 for perioden 2013-2022 og senere fornyelser av 

denne); ii) Kontrakt med Forskningsrådet om finansiering for perioden 2015-19 med milepælsplan 

av 25. februar 2015 og senere fornyelser av denne; iii) Konsortieavtale mellom UiO som 

vertsinstitusjon og HSØ som partner av 9. Desember, 2008 og eventuelle senere fornyelser eller 

endringer av denne, herunder Endringsavtale av 29. juli 2016. 

 

Styret skal ha ansvar for NCMMs virksomhet, inklusive ansettelse av direktør og gruppeledere og 

skal videre sørge for senterets overordnede koordinering og fremdrift samt fatte de nødvendige 

beslutninger i denne forbindelse slik at formål og målsetninger nedfelt i Vedlegg 1 og i 

milepælsplan i henhold til gjeldende kontrakt med forskningsrådet ivaretas. 

 

Styret skal ha ansvar for økonomi og rasjonell bruk av den finansielle støtte NCMM har fra UiO, 

Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet, samt fra konsortiedeltager Helse SørØst. 

 

Styret skal bidra til et godt samarbeide mellom NCMM Translational Research og de kliniske 

miljøer som omfattes av konsortieavtalen med Helse Sør-Øst for å sikre realisering av oppgaver og 

ivaretagelse av forpliktelser slik det fremgår av konsortieavtale og prosjektbeskrivelse og for 

NCMM Biotechnology med det omliggende miljø ved UiO. 
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Styret skal sammen med direktør ivareta samarbeid og interaksjon med paraplyorganisasjonen for 

de tre nordiske nodene for på den måten å bidra til koordinerte aktiviteter mellom de tre nodene og i 

forhold til EMBL. 

Styrets sammensetning, oppnevning og linje til UiO 

Styret skal i henhold til konsortieavtalen med Helse Sør-Øst ha seks medlemmer. UiO oppnevner 

tre medlemmer til styret. Blant styremedlemmene fra UiO oppnevnes en representant med 

tilknytning til både UiO og OUS (styreleder), en representant fra Det medisinske fakultet og en 

representant fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Helse Sør-Øst oppnevner som 

konsortiedeltaker to medlemmer til styret. Dekanmøte i medisin oppnevner en nasjonal representant 

for de øvrige universitets- og helseregioner. Konsortiedeltaker og dekanmøtet står fritt til å bytte ut 

sine styremedlemmer, men skal til enhver tid holde prosjektansvarlig og leder for NCMM orientert 

om hvem som representerer disse. 

 

Sammensetningen skal være slik at medlemmenes samlede kompetanse i størst mulig grad dekker 

sentrenes sentrale forskningsfelt. Videre skal det tilstrebes en tilfredsstillende kjønnsbalanse i 

sammensetningen. 

 

UiO utpeker styrets leder blant sine representanter. NCMMs styreleder skal ha tilknytning både til 

UiO og OUS. Styrets leder har dobbeltstemme. 

 

Styret innkalles med rimelig varsel, normalt ikke mindre enn en uke. Sammen med innkallingen 

følger saksliste og nødvendige underlag for behandlingen.  

 

Styret fatter normalt sine vedtak ved enstemmighet. I løpende saker som ikke endrer den enkelte 

konsortiedeltakers rettigheter under konsortieavtalen eller kontrakten, fatter styret sine vedtak med 

simpelt flertall og forutsatt at minst 50%  av medlemmene er representert.  

 

NCMM innplasseres organisatorisk hos prosjektansvarlig, Universitetet i Oslo, under Det 

medisinske Fakultet. Styret rapporterer til Dekan i overordnede saker, slik som ansettelse av 

direktør og gruppeledere, mens Direktør rapporterer til Dekan i løpende operative saker. UiO står 

fritt til å endre denne rapporteringsveien som følge av endringer i UiOs Livsvitenskapssatsing. 

 

Styrets kontakt hos prosjektansvarlig er: i) Dekanen ved Det medisinske fakultet; ii) Seksjonsleder 

for Seksjon for forsknings- og utdanningsstøtte og internasjonalisering, Avdeling for fagstøtte. 

 

Oppnevningsperioden er fem år. Forut for UiOs oppnevning innhenter administrasjonen forslag fra 

UiO, helseforetak og Dekanmøtet. 

Styrets og direktørs oppgaver 

Styret har ansvar for prosessen med internasjonal utlysning, bedømmelse og ansettelse av direktør 

og innstiller overfor Universitetsstyret på tilsetting. Direktør ansettes med fem års åremål med 

mulighet for fornyelse. 

 

Styret skal godkjenne prosedyrer for og utlysninger av gruppelederstillinger i NCMM i tråd med 

EMBLs prinsipper for dette. Styret er tilsettingsorgan for forskere med funksjon som gruppeledere 

(se Vedlegg 2). 

 

Styret beslutter også fornyelse av funksjonstiden til grupper som evalueres etter første perioden og 

forlengelse av virkeperioden til forskere med funksjon som gruppeleder (se Vedlegg 2). 
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Styret har overordnet ansvar for sentrenes strategi, budsjetter og økonomi. Direktør har daglig 

ansvar for drift av senteret og økonomi. Løpende saker tas i linjen til Dekan. 

 

Kontakten til helseforetak ivaretas via representasjon i styret og forøvrig via kontakt på 

ledelsesnivå. Kontakt til Norges Forskningsråd ivaretas via kontakt på ledelsesnivå. Styret har et 

særlig ansvar for å få til gode løsninger for kliniske samarbeid og bistillinger hos helseforetak. 

 

Styret vil også i samspill nasjonalt styremedlem oppnevnt Dekanmøtet bidra til nasjonal 

koordinering slik at øvrige regioner kan dra nytte av de faglige og rekrutteringsmessige muligheter 

NCMM representerer. Informasjonsvirksomhet og nettverksbygging vil være viktig for å oppnå den 

nasjonale koordineringen og vil også kunne bidra til at flere av landets universiteter og helseforetak 

inngår i nodens konsortieavtale.  

 

Styret bør ha 4-8 møter per år avhengig av behov.  

Lokalisering 

NCMM er lokalisert i leide lokaler i Forskningsparken. UiO kan beslutte endring i lokaliseringen av 

NCMM, for eksempel i forbindelse med oppføringen av nytt bygg for Livsvitenskap i 

Gaustadbekkdalen. 

Evaluering og videreføring eller terminering av sentrene 

NCMM har etablert sitt eget Scientific Advisory Board (SAB) i samråd med EMBL som følger 

nodens faglige utvikling og gir råd og evaluering av faglige strategier gjennom løpende kontakt 

samt besøk hver 12-24 mndr. SAB gir i tillegg råd i forbindelse med evaluering av 

forskningsgrupper og gruppeledere for fornyelse. 

 

Forskningsrådet sørger i samråd med EMBL for ekstern evaluering av NCMM hvert femte år før 

vurdering av forlengelse av senterets virksomhet i neste femårsperiode. Basert på evalueringen over 

fatter Forskningsrådet på selvstendig grunnlag vedtak om forlengelse eller terminering av sitt 

bidrag. EMBL kan tilbakekalle EMBL-tilknytningen gjennom oppsigelse av sin avtale, men kan 

ikke terminere NCMM. Helseforetakets forpliktelser og myndighet i forhold til terminering er 

nedfelt i konsortieavtalen. 
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Vedlegg 1 – Generelle målsetninger for virksomheten i NCMM 
 
 NCMM skal drives og organiseres etter de prinsipper som gjelder for EMBL. Dette innebærer 

bl.a. at ingen gruppeledere får fast ansettelse, men temporære kontrakter. Gruppelederne 

ansettes av UiO med fem års kontrakt, bevilgning i hht. budsjett og mulighet for å fornye 

kontrakten en gang for 4 år. Samtidig kan gruppeledere i NCMM Translational Research være 

ansatt av helseforetak i bistilling i relevant sykehus (som del av konsortieavtalen) og 

gruppeledere i NCMM Biotechnology i bistillinger i relevant avdeling ved UiO . Gruppeleder 

får med dette tilknytning til en avdeling utenfor senteret med de rettigheter og plikter dette 

medfører.  

 NCMM skal styrke det internasjonale forskningssamarbeidet på fagområdet og fasilitere 

utvikling av gode nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. NCMM skal her sikre at man 

utnytter merverdien som ligger i å delta i en organisert struktur for samarbeid mot EMBL og 

med de andre nordiske nodene.  

 NCMM Translational Research skal særlig fokusere på sykdomsmekanismer ved ikke-

overførbare sykdommer som kreft, kardiovaskulære og nervesystem-relaterte sykdommer, slik 

det er beskrevet i”Initiative for the Establishment of a Nordic Molecular Medicine Research 

Centre in Co-operation with the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) - Norwegian 

Node of Nordic EMBL-affiliated Molecular Medicine Centre in Oslo” vedtatt av UiOs styre 

11.5.2005 og av Divisjonsstyret for forskning i Forskningsrådet 25.8.2005 og i milepælsplan i 

henhold til gjeldende kontrakt med forskningsrådet. NCMM Biotechnology skal særlig fokusere 

faglig i henhold til «MLS
UiO

-notat om evalueringen av BiO til Universitetsledelsen» utviklet av 

MLS som oppfølging av evalueringen av BiO høsten 2013 og oversendt Rektoratet 13.02.2013 

etter høring hos relevante fakulteter. 

 NCMM skal skape muligheter for å tiltrekke seg de beste talentene innen molekylærmedisin og 

bioteknologi. 

 NCMM skal etablere en struktur for effektivt å omsette molekylærmedisinske og 

bioteknologiske oppdagelser til klinisk praksis, og hvor det er naturlig bidra til 

kommersialisering og industrisamarbeid.  
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Vedlegg 2 - Om opprettelse og nedleggelse av forskningsgrupper i 
NCMM og tilsetting av forskere med funksjon som gruppeledere 
 

Stillinger som forsker med funksjon som gruppeleder utlyses internasjonalt med åpne utlysninger 

innen feltet relevante fagfelt i hht. EMBLs prinsipper (normalt med deltagelse fra EMBL i den 

internasjonale bedømmelseskomiteen). Søkerne bedømmes etter vitenskapelig meritt og 

fremragenhet, internasjonal anerkjennelse i sitt felt, vitenskaplig ledelse og egnethet som 

gruppeleder. Videre rangeres søkerne utfra innpasning i NCMMs strategi og målsetning, merverdi 

vitenskapelig og teknologisk innad i sentrene, hos konsortiepartnerne og ut i fra evne og mulighet til 

å etablere gode samarbeidsallianser og skape synergi med gode kliniske, parakliniske og basale 

forskningsmiljøer hos konsortiepartnerne UiO og HSØ og på en nasjonal arena og i Nordic EMBL 

Partnership. 

 

Direktør for NCMM fremmer forslag til kunngjøring for hver gruppelederstilling overfor styret, 

foreslår internasjonal bedømmelseskomite i samråd med EMBL, leder intervjuer av søkerne, utreder 

mulighetene for samarbeid og synergi med omliggende miljøer hos konsortiepartnerne og fremmer 

forslag til innstilling overfor styret. Styret godkjenner forslag til kunngjøring og 

bedømmelseskomite og tilsetter i stilling som forsker med funksjon som gruppeleder. Samtidig 

innstiller styret søkerne for ansettelse i bistilling i relevant fagmiljø overfor en av 

konsortiedeltakerne. 

 

Det vises til gjeldende retningslinjer med kriterier for beslutning om videreføring av 

forskningsgruppene etter 5 år og kontinuering i funksjon som gruppeleder (hhv. vedtatt av NCMM 

styret 2.12.2009 med mindre endringer av 12.3.2013) samt prosedyrer for vurdering av samme av 

12.3., 2013 (NCMM styret). 
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FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Dekan 

Sakstype (O/D/V): Orienteringssak 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: 

Møtedato: 26. september 2017 

Sakstittel: Regnskapsrapport pr 31.7.2017 
 

Økonomirapportering 

Vurdering av økonomisk situasjon 

 

Totaløkonomi: 

MED hadde i perioden januar til juli 2017 en samlet inntekt på 691 millioner kroner. Dette er 

73 millioner høyere enn budsjettert og 21 millioner lavere enn året før. Den samlede 

inntekten fordeler seg med 60 % fra basisvirksomheten og 40 % fra eksternfinansiert 

virksomhet. 

 
Tabell 1; Totaløkonomi  

 

Basisvirksomhet: 

Regnskapet for perioden januar – juli viser et mindereforbruk på 116 millioner kroner. Dette er en 

nedgang på 6 millioner kroner, sammenlignet med regnskap pr 31.7.2016. 

Totale inntekter er på 414 millioner kroner. Dette er 23 millioner kroner lavere enn i fjor og 1 million 

kroner høyere enn budsjettert. 

Totale personalkostnader er på 341 millioner kroner. Dette er 1,6 millioner kroner høyere 

enn budsjett og utgjør et avvik på 0,47 %. Avviket skyldes i hovedsak periodisering av 

bilagslønn og overtid som ikke var budsjettert. Andre driftskostnader og investeringer er på 

tilsammen 98 millioner kroner. Dette er 180 000 kroner høyere enn budsjettert. 

Regnskap Jul i  2016 Regnskap Jul i  2017 Årsbuds jett Årsprognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

Inntekter -712 859 -691 378 -1 226 310 -1 305 996 -1 306 376 -1 338 683 -1 291 233 -1 306 520

Personalkostnader 459 825 481 381 909 878 926 006 926 713 904 146 886 890 880 613

Dri ftskostnader 162 366 175 286 398 011 400 382 406 491 362 702 345 447 346 866

Investeringer 25 224 29 280 57 516 73 056 47 957 38 939 38 181 35 630

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og pros jekt 

avs luttning -65 444 -5 431 139 095 93 448 74 785 -32 896 -20 715 -43 411

Nettobidrag -37 1 282 1 124 -2 227 226 379 816 1 721

Pros jektavs luttning 0 0 -279 -219 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk med 

nettobidrag og pros jekt 

avs luttning -65 481 -4 149 139 940 91 002 75 011 -32 517 -19 899 -41 690

Overført fra  i  fjor -336 223 -289 374 -289 437 -305 540 -214 538 -139 528 -172 045 -191 943

Akkumulert mer-/mindreforbruk -401 704 -293 523 -149 497 -214 538 -139 527 -172 045 -191 944 -233 633



 

Tabell 2; Basisøkonomien 

Fakultetet planlegger å bruke inntil 62 millioner kroner til å dekke egenandeler til 

Toppforsk/fellesløftet. Det er satt av midler til 5 prosjekter i 5 år. Hvert prosjekt vil motta 12,5 

millioner kroner i perioden. 

 

Eksternt finansiert virksomhet: 

Fakultetet har ved periodens slutt 696 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning på 2 

prosjekter fra årsskifte. Det er opprettet 103 nye prosjekter i løpet av perioden januar – juli. Disse har 

en samlet totalramme på 368 millioner kroner. 

Fakultetet har nå 34 EU-prosjekter og 166 prosjekter finansiert av NFR. 

Total ubrukte midler på prosjektene var på 177 millioner kroner. Alt dette er knyttet til fremtidig 

aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. 

 
Tabell 3; Ekstern finansiert virksomhet 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapet pr. 31.7.2017 til orientering. 

Regnskap Juli 2016 Regnskap Juli 2017 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

Inntekter -435 780 -414 065 -757 759 -780 347 -775 516 -766 886 -768 555 -767 481

Personalkostnader 323 964 341 076 635 205 640 582 627 182 609 668 603 528 588 774

Driftskostnader 101 107 97 917 220 522 219 705 217 453 206 912 212 497 202 971

Investeringer 20 144 18 975 44 551 54 253 43 263 36 741 37 881 35 490

Isolert mer-/mindreforbruk 

uten nettobidrag og 

prosjekt avsluttning 9 435 43 903 142 519 134 193 112 382 86 435 85 351 59 754

Nettobidrag -38 424 -40 142 -84 036 -79 479 -89 413 -86 918 -86 057 -89 588

Prosjektavsluttning 79 794 482 391 0 0 -942 0

Isolert mer-/mindreforbruk 

med nettobidrag og 

prosjekt avsluttning -28 910 4 555 58 965 55 105 22 969 -483 -1 648 -29 834

Overført fra i fjor -93 430 -120 968 -121 030 -120 968 -65 863 -42 894 -43 378 -45 026

Akkumulert mer-/mindreforbruk -122 340 -116 413 -62 065 -65 863 -42 894 -43 377 -45 026 -74 860

Regnskap Juli 2016 Regnskap Juli 2017 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

Inntekter -277 079 -277 313 -468 551 -525 649 -530 860 -571 797 -522 677 -539 038

Personalkostnader 135 860 140 306 274 673 285 424 299 531 294 478 283 362 291 839

Driftskostnader 61 259 77 369 177 488 180 677 189 038 155 790 132 950 143 895

Investeringer 5 081 10 305 12 964 18 803 4 694 2 198 301 140

Isolert mer-/mindreforbruk 

uten nettobidrag og 

prosjekt avsluttning -74 879 -49 333 -3 426 -40 745 -37 597 -119 331 -106 064 -103 164

Nettobidrag 38 386 41 423 85 161 77 252 89 638 87 296 86 873 91 309

Prosjektavsluttning -78 -794 -761 -610 942 0

Isolert mer-/mindreforbruk 

med nettobidrag og 

prosjekt avsluttning -36 571 -8 704 80 974 35 897 52 041 -32 035 -18 249 -11 855

Overført fra i fjor -242 793 -168 406 -168 406 -184 572 -148 675 -96 634 -128 667 -146 917

Akkumulert mer-/mindreforbruk -279 364 -177 110 -87 432 -148 675 -96 634 -128 669 -146 916 -158 772



           SAK 35 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Mette Groseth Langballe 

Sakstype (O/D/V): Vedtak 

Arkivsaksnr: 2017/5998 

Vedlegg: Utkast til årsplan 

Møtedato: 26.september 2017 

Sakstittel: Årsplan 2018-2020 

 

 

Vedlagt følger forslag til årsplan 2018-2010. Utkast til årsplan 2018-2020 ble lagt frem for 

fakultetsstyret i juni for diskusjon.  

 

 Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Arbeidsmåten har vært tilsvarende som i fjor, 

med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle instituttene og fakultetsledelsen 

som har utarbeidet utkastet. Årsplanen har også vært behandlet i ledergruppene på 

instituttene. 

 

Fakultetets årsplan skal bygge på UiOs årsplan, som skal angi noen tiltak som skal 

gjennomføres på fakultetsnivå.  

 

Det er bevisst ikke lagt opp til mange nye tiltak og aktiviteter, men å fullføre allerede 

igangsatte tiltak, da 2018 er siste året i det sittende dekanatets valgte periode.  

 

Det som er nytt i denne årsplanen er at instituttene blir bedt om å følge opp utvalgte mål i 

årsplanen, som er angitt over hvert enkelt tiltak. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til fremlagte forslag til årsplan for 2018-2020. 

 



Universitetet i Oslo 
Det medisinske fakultet 
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Årsplan 2018-2020 – Det medisinske fakultet  
STRATEGIER OG VERDIER  

Et åpent, handlekraftig og lærende fakultet 

Fakultetets ledelse og administrasjon skal være tydelig, åpen og inkluderende med en handlekraftig 

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

Fakultetet skal tilstrebe et innovativt og lærende miljø, der så vel organisasjon som den enkelte 

medarbeider kontinuerlig utvikler seg. 

 

Utdanning, forskning og innovasjon 

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

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

for å gjøre studentene til kunnskapsrike, reflekterte og etisk bevisste helsearbeidere, som senere i 

livet skal kunne takle nasjonale og internasjonale krav til god yrkesutøvelse.  

 

 Fakultetet vil styrke utdanningsledelsen og organiseringen av studieprogrammene for å 

opprettholde og videreutvikle den høye standarden.  

 Fakultetet skal også drive en mål- og kvalitetsbevisst rekruttering, utdannelse og veiledning 

av stipendiater og postdoktorer slik at de blir attraktive arbeidstakere ikke bare i akademia 

men for samfunnet forøvrig.  

 Fakultetet skal ivareta og videreutvikle forskningskvaliteten ved å bidra til å skape 

forskningsgrupper og forskningsklynger som er robuste nok til å skape forskning på et høyt 

nivå. Målet er at våre forskere er attraktive samarbeidspartnere og vinner i konkurransen om 

eksterne forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt.  

 Det ligger et stort, urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet både 

hos studenter, forskere og andre ansatte. Vi vil fremme en tenkemåte blant våre studenter 

og ansatte som kan bidra til innovasjon i offentlige institusjoner, i helsevesenet, i globalt 

helsearbeid og som ledere, ansatte og gründere i næringslivet. 

 

For å utvikle og ivareta høy kvalitet innen utdanning, forskning og innovasjon vil vi arbeide for et 

styrket tverrfaglig samarbeid innad i fakultet, med andre fakulteter ved UiO, næringsliv, Oslo 

kommune og frivillige organisasjoner samt å tilstrebe til enhver tid gode samarbeidsrelasjoner med 

våre universitetssykehus (OUS og Ahus) som per i dag er våre viktigste samarbeidspartnere.  

 

Internasjonalisering 

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

Samarbeid mellom forskningsmiljøer skal i hovedsak drives av fagmiljøene. Institusjonelt samarbeid 

innen forskning og utdanning med sikte på kompetanseutvikling skal skje med et begrenset antall 

internasjonale partnere for å oppnå større tyngde i disse satsingene, og slik bli mer synlige ved 

institusjoner vi samarbeider med. 
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Formidling og samfunnsoppdrag 

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

besitter, og studentene skal oppfordres til å delta i samfunnsdebatten. Formidlingen skal rettes mot 

den brede offentlighet, helsetjenesten, brukere og pasienter, myndigheter, næringsliv og frivillige 

organisasjoner. Fakultet, studenter og fagmiljøer skal på en fri og uavhengig måte støtte opp under 

samfunnsgagnlig arbeid der man har særlige forutsetninger for å bidra. 

Forskerne skal formidle internasjonalt og mot andre fagmiljøer. Økt synlighet gir større muligheter 

for finansiering og bygging av nettverk. Forskere som er synlige i media er også mer synlige for andre 

forskere. Engelske nettsider for forskergrupper og – prosjekter vil bidra til økt internasjonal synlighet. 

 

Organisasjon, ledelse og rekruttering 

Styrking av lederskap på alle nivåer er en prioritert oppgave for at fakultetet skal nå sine mål. 

Rekruttering skal understøtte en kontinuerlig fornying og omstilling av fakultetet. Det skal 

gjennomføres grundige rekrutteringsprosesser for alle typer personell, og de som ansettes skal få 

god oppfølging for å bli trygge og gode arbeidstakere. 

 

Verdier og normer 

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

dokumentert kunnskap, fri meningsbrytning, etterrettelighet, åpenhet, solidaritet, engasjement, 

sjenerøsitet og hjelpsomhet. Nærhetsprinsippet innebærer at vedtak fattes på lavest ansvarlige nivå i 

organisasjonen. 

 

Økonomi 

Fakultetet er inne i en omstillingsperiode med lavere basisfinansiering. Dette innebærer en streng 

prioritering av fakultetets satsinger i årsplanperioden. Prioriterte satsinger i planperioden innebærer 

tiltak som vil kunne generere fremtidige inntekter som økning av eksterne inntekter og forbedring av 

studiekvalitet. 
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FORSKNING  

 

Mål som instituttene spesielt skal følge opp: 

 

Mål 1: Fakultetet skal ha en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering både fra nasjonale og 

internasjonale finansieringskilder 

 

Tiltak: 

 Ledere på alle nivåer skal identifisere potensielle søkermiljø. Enhet for ekstern 

forskningsfinansiering (EEF) skal bistå i arbeidet om gode søknadsprosesser. 

 Ledere på alle nivåer må sørge for å oppmuntre og dyktiggjøre forskere til å skrive flere og 

bedre søknader. 

 Senterledere og forskningsgruppeledere skal sørge for at forskere tidligere blir uavhengige 

prosjektledere. 

 

Forventede resultater 2018-2020: 

 Økt antall innvilgede søknader til EUs Horizon 2020-programsammenlignet med 7. 

rammeprogram (FP7) både tematiske søknader, søknader til Marie S-Curie Actions og ERC. 

 Økt antall innvilgede søknader til FRIPRO og til tematiske programmer i Forskningsrådet 

sammenliknet med perioden 2014-2016. 

 Impementere  Scientia Fellows II  i COFUND- programmet 2018. 

 

 

INNOVASJON 

 

Mål 2: Styrket innovasjonsvirksomhet  

 

Tiltak: 

 Etablere opplæring i innovasjon for alle studenter, phd-studenter og postdoktorer, samt tilby 

valgfrie kurs i innovasjon og entreprenørskap i de elektive studieperiodene i alle 

studieprogram 

 Etablere en møteplass der studenter, forskere og andre ansatte ved UiO møtes for å 

stimulere hverandre til idéskaping. 

 Videreutvikle samarbeidet om innovasjon med næringsliv og næringsklynger, kommuner, 

universitetssykehus m.fl.  

 

Forventede resultater 2018-2020: 

 Fakultetet har etablert interne så vel som eksterne mediekanaler for synliggjøring av 

innovasjonen ved fakultetet 

 Fordoble antall nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. i perioden sammenlignet med 

perioden 2014-2016 

 30 % økning i innovasjon/ entreprenørskap i perioden, etter de målekriterier som Inven2 

benytter (DOFI, patentsøknader, start-ups) sammenlignet med perioden 2014-2016 
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UTDANNING 

 

Mål som instituttene spesielt skal følge opp: 

 

Mål 3: Videreutvikling av studieprogrammene.  

 

Tiltak: 

 Pilotering av nyskapende effektiviseringstiltak i undervisningen.  

 Styrke klinisk ferdighetstrening i medisinutdanningen 

 Institutt for helse og samfunn vil ved opptak til masterprogrammene for 2018 videreføre  

midlertidig omdisponering av studieplasser, og innen mars 2018 legge frem forslag til varig 

omdisponering, fra sykepleievitenskap til øvrige masterprogrammer på instituttet.  

 Sluttføre utredningen om alternative opptaksformer på profesjonsstudiet i medisin  

 

Forventede resultater 2018-2020: 

 Ultralydundervisning i basalfag og kliniske fag for medisinstudenter er implementert 

 Institutt for helse og samfunns masterprogrammer er omstrukturert 

 Pilot for alternative opptakskriterier i medisinstudiet er gjennomført (Fakultetet) 

 

Mål som instituttene spesielt skal følge opp: 

 

Mål 4: Fakultetet skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans 

gjennom bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer.  

 

Tiltak: 

 Mer bruk av praksis og kontakt i de elektive perioder med viktige fremtidige arbeidsplasser i 

helseinstitusjoner og andre relaterte virksomheter  

 Se til at digitale eksamensoppgaver kan gjenbrukes 

 Samarbeid med Oslo kommune om tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for studenter i 

ernæring, odontologi, medisin og geriatrisk sykepleie. 

 

 

Forventede resultater 2018 -2020: 

 Øke andel digitaliserte lærings- og evalueringsformer 

 Øke tverrprofesjonell læring 

 Styrket arbeidslivsrelevansen av utdanningene 
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Mål som instituttene spesielt skal følge opp: 

 

 

Mål 5: Fakultetet skal iverksette tiltak som styrker studentenes læringsmiljø og studentenes 

integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiet. 

 

Tiltak: 

 Utvikle evalueringsformer som avspeiler læringsmålene i de forskjellige studieprogrammer 

 Stimulere, understøtte og formidle informasjon om tiltak som bedrer gjennomstrømming og 

ha et særlig fokus på arbeid med masteroppgaven 

 Økt bruk av tema fra sektorer i Oslo kommune i masteroppgaver, prosjektoppgaver og 

studentforskning. 

Forventede resultater 2018-2020: 

 Ha styrket introduksjonsopplegg og mottak av nye studenter 

 Redusert frafall i de ulike studieprogrammene sammenlignet med perioden 2014-2016  

 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i de løpende evalueringene 

 Flere tverrprofesjonelle og praksisnære læringsarenaer 

 Økt andel bachelor-, master og PhD-studenter som gjennomfører på normert tid 
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ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 

 

Mål som Institutt for helse og samfunn spesielt skal følge opp: 

 

Mål 6: Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn (Helsam) 

 

Tiltak: 

 Arbeide for at samlokalisering av Helsam blir en del av UiOs masterplan for eiendommer, der  

 Helsam blir lokalisert på Nedre Blindern 
 

Forventede resultater 2019: 

 Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn blir en del av UiOs masterplan for eiendom 

 

 

SAMFUNNSKONTAKT, INTERNASJONALISERING OG FORMIDLING 

 

Mål 7: Fakultetets forskning og utdanning skal synliggjøres i samfunnet 

 

Tiltak: 

 Forbedre og utvide engelsk versjon av nettstedet 

 Spredning av egenprodusert innhold i relevante nasjonale og internasjonale kanaler og 

plattformer, innsalg mot riksmedia og annen relevant presse, samt å delta i arrangementer 

der fakultetet kan profilere sin virksomhet 

 

Forventede resultater 2019: 

 Større nasjonal og internasjonal kunnskap om fakultetets forskning og utdanninger i 

samfunnet og å øke allmennkunnskapen om medisinsk forskning og utdanning. 

 Etablere parametre for måling av fakultetets synlighet nasjonalt og internasjonalt 

 

Mål 8:Styrket internasjonalisering  

 

Tiltak: 

  Tildeling av såkornmidler til fakultetets forskningsgrupper som vil utvikle et tett og langvarig 

samarbeid med forskningsgrupper ved våre institusjonelle partnere. 

 Etablere utvekslingsprogram for studenter med institusjonelle partnere der 

undervisningsspråket i universitetene er engelsk (i Etiopia og Sør-Afrika) 

 Sørge for at studenter som har valgt global helse som elektivt emne får utvekslingsopphold i 

andre elektive periode, for eksempel i Etiopia og Sør-Afrika 

 

 

Forventede resultater 2018-2019: 

 Forsknings- og utdanningssamarbeid med akademiske institusjoner i St.Petersburg, Etiopia og 

Sør-Afrika vil øke i omfang (samarbeid mellom flere forskningsgrupper) 

 Økt studentutveksling 
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VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE UTFORDRINGER 

 

Mål som instituttene spesielt skal følge opp: 

 

Mål 9: Være attraktive for de beste forskere og undervisere 

 

Tiltak: 

 Redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger gjennom god 

planlegging, inkludert aktiv bruk av mer forpliktende fremdriftsplan i tilsettingsprosessen 

samt tidligst mulig oppnevning av sakkyndig komite. 

 Bruk av strategiske kallelser og innstegsstillinger i henhold til fakultetets vedtatte 

rekrutteringspolicy 

 Utvikle kriterier for god undervisning/gode undervisere  

 

Forventede resultater 2020: 

 Redusert gjennomsnittlig tid fra kunngjøring til tilsettingsvedtak ved tilsetting av 

professorer/førsteamanuensis 

 Fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi og fakultetets 

rekrutteringspolicy 

 Implementere meritteringsordninger for fremragende undervisere 

 

 

Mål 10: Styrke sektorsamarbeidet 

 

Mål som instituttene spesielt skal følge opp: 

 

Tiltak: 

 Fakultetet skal sammen med UiO sentralt være en tydelig og konstruktiv samarbeidspartner 

med Helse Sørøst og Oslo universitetssykehus (OUS) i planleggingen av nytt OUS (Klinmed) 

 Arbeide for at UiO og OUS etablerer et samarbeid om effektiv drift av institusjonenes 

dyrestaller gjennom for eksempel arbeids/funksjonsdeling (IMB) 

 Etablere samarbeid med Oslo kommune om utplassering i sykehjem for fakultetets studenter 

og tilsvarende om forskningssamarbeid (Helsam) 

 

Forventede resultater 2018-2020: 

 Utdanne årlig to «offentlige» PhD-kandidater  

 Etablert praksisutplassering i sykehjem i medisinstudiet (i modul 8 og i elektive perioder) 
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FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Dekan 

Sakstype: Vedtakssak 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: 

Møtedato: 26.9.2017 

Sakstittel: Budsjettfordeling 2018 

 

 

Forutsetninger 
Universitetsstyret behandlet fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 på møte 20. juni 2017.  
Fakultetsstyret diskuterte tentativ fordeling for 2018 i styremøtet 20. juni 2016.  
 
UiO vedtok i mai 2017 justeringer i intern fordelingsmodell som følge av endringer i 
Kunnskapsdepartementets finansieringssystem, med virkning fra budsjettåret 2018. Vedtaket 
innebærer at UiO implementerer de nye indikatorene (kandidater og bidrags- og oppdragsfinansiert 
virksomhet (BOA)) i KDs modell og viderefører nivået på samlet insentivstyrke for utdannings- og 
forskningsresultater. Dette betyr at både utdannings- og forskningsinsentivene nedskaleres i forhold 
til prisene i KDs modell. 
 
På samme styremøte i mai vedtok universitetsstyret at toppforskningsstøtten som tidligere ble 
innvilget på varig basis gjøres om til midlertidig støtte. Toppforskningsstøtten har vært gitt til Sentre 
for fremragende forskning og ERC-tildelinger. Fakultetene får tildelt midler i prosjektenes levetid, 
mens midler som er tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over 4 år. Fra 2018 etableres det et 
insentiv for koordinatorprosjekter. 
 
Det presiseres følgende forutsetninger for bruk av toppforskningsstøtten for å sikre at fakultetene 
ivaretar eksisterende toppmiljøer og samtidig legger til rette for at nye toppforskningsmiljøer kan 
vokse frem: 

 For å sørge for at toppforskningsmidlene benyttes til både å ivareta kompetanse og bygge 
nye toppmiljøer skal fakulteter og museer gjøre en vurdering av hva som er mest 
hensiktsmessig bruk av midlene, og ikke automatisk tilbakeføre midlene til det instituttet 
eller fagmiljøet som utløste støtte. 

 Når det gjelder toppforskningsstøtte som er utløst av koordinatorprosjekter kan støtten 
brukes til å styrke instituttenes administrative kapasitet i prosjektenes driftsfase. 

 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres med 0,8 %, dette utgjør totalt 42 
millioner kroner i 2018. 
 
Universitetsstyret vedtok i mars 2017 en revidert internhusleieordning. Dette vil være en 
budsjettnøytral innføring. Basert på oppdaterte arealoversikter, vil fakultetenes internhusleie 
justeres og bevilgninger endres slik at det ikke vil ha noen realøkonomisk effekt i 2018. Justeringene 
vil fremkomme i endelig disponeringsskriv for 2018. 
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Fakultetene medfinansierer kostnadene for drift av digital eksamen i Silurveien 2. Leiearealet øker fra 
2018, noe som fører til økte kostnader med 25,8 millioner kroner. 
 
UiO forventer ingen realvekst i basisbevilgningene i årene fremover. Universitetsstyret forventer 
derfor at fakulteter og andre enheter arbeider systematisk med å øke inntektene gjennom blant 
annet: 

 Gjennom arbeidet med studiekvalitet forventes det at fakultetene øker antall studiepoeng 
samt bedre gjennomføringsgraden. Volumvekst på antall kandidater og antall 
utvekslingsstudenter vil også øke inntektene 

 Vurdere om aktivitet knyttet til forskningsfinansiering kan øke. Disse midlene gis 
universitetene i en lukket budsjettramme, må UiO ha bedre resultatutvikling enn 
gjennomsnittet av norsk universitet- og høgskolesektor for å få økt bevilgning. 

 Større tilslag på søknader på tematiske programmer i Norges forskningsråd og EU. 

 Større bevissthet om finansieringsordninger, spesielt inndekning av faktiske kostnader og 
leiestedsordningen i det enkelte prosjekt. Fakultetene bes spesielt sørge for at 
leiestedsmodellen tas i bruk i fagmiljøer der dette er relevant.  

 Utvikle EVU-tilbud. 
 
Vedlagt følger spesifikasjon over fakultetets tildeling. 
 
 
Det medisinske fakultets fordeling for 2018 
 
Etter fakultetsstyret diskusjon i junimøtet, ble den tentative fordeling sendt enhetene for 
kommentarer. De aller fleste kommentarene er hensyntatt eller kvittert ut i forslaget som legges 
frem. Vedlagt følger instituttenes kommentarer. 
 
Den tentative rammen til fakultetet for 2018 er på 708 064 millioner kroner. Dette innebærer en 
økning på vel 19 millioner kroner fra 2017. Dette beløpet inkluderer 2,4 % lønns- og prisjustering. 
 
De viktigste endringene er: 

 Implementering av to nye insentiver (kandidater og BOA) 

 Økning med 10 studieplasser i medisin 

 Medfinansiering av digital eksamen i Silurveien, vel 3 millioner kroner 

 Avbyråkratisering og effektiviseringskutt på vel 6 millioner kroner  
 
I fordelingen til enhetene har fakultetet benyttet budsjettfordelingsmodellen som ble vedtatt i juni 
2016, samt at de nye insentivene kandidater og BOA er innført i tråd med UiOs finansieringsmodell. 
De samme prinsippene (andel ukeekvivalenter) for å fordele studieplasser og studiepoeng på 
medisinstudiet til instituttene er videreført ved fordeling av kandidater. Alle prisene er endret som 
følge av innføringen av de to nye insentivene, og er skalert ned med henholdsvis 20 % og 30 % i 
forhold til UiOs priser. 
 
Modellen nå gir en resultatbasert uttelling på utdanningskomponenten for studieplasser, kandidater 
og studiepoeng. I forskningskomponenten gis det en resultatbasert uttelling for antall doktorgrader, 
antall publikasjonspoeng og volumet av NFR, - EU- og bevilgnings- og oppdragsfinansiert virksomhet. 
I forskningskomponenten er uttellingen basert på et gjennomsnitt for årene 2014-2016, mens i 
utdanningskomponenten er det resultatene fra 2016 lagt til grunn for tildelingen. 
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Utdanningskomponenten har også omfattet kurs i fakultetets PhD-program. Kursporteføljen på PhD-
programmet består av Intro I-kurs, Intro II-kurs, statistikk-kurs og elektive kurs. Tildelingen har vært 
beregnet etter faktisk antall undervisningstimer gitt på kursene Intro I, Intro II og statistikk. Timene 
på de elektive kursene har blitt likt fordelt mellom de tre instituttene, da fordelingen av timer ikke 
var klart i 2017. I 2018-fordelingen har alle kursene blitt fordelt mellom instituttene. Kartleggingen av 
PhD-kursene har ført til at totalt antall timer lagt inn i modellen har økt. Samtidig har det vært 
endringer mellom instituttene. 
 
Resultatmålet for antall rekrutteringsstillinger videreføres fra 2017. I tillegg øker instituttenes måltall 
med de strategiske rekrutteringsstillingene som fakultetsstyret fordelte i junimøtet. Når 
fakultetsstyret behandler strategiske rekrutteringsstillinger for 2018 senere i år, vil også disse bli 
inkludert i instituttenes måltall. 
 
De øremerkede midlene i forskningskomponenten videreføres, men med noen endringer. De 
vesentligste endringene er som følgende: 
 

 Toppforskningsstøtten til avsluttede SFF, ERC og NCOE reduseres i tråd med føringene fra 
universitetsstyret 

 Toppforskningsstøtte til nye og aktive SFF og ERC viderefordeles til instituttene 

 Omstillingsmidler til Helsam for årene 2017-2019 (vedtatt 2016) legges til fakultetsnivå 
 
 
Drift av fakultetsadministrasjonen videreføres på samme nivå som for 2017, men med følgende 
endringer: 

 Lønnsbudsjettet økes med 1,75 % 

 Drift av Studieseksjonen øker med 65 000 kroner for å styrke Fadderordningen med 
ansettelse av en faddersjef i 10 % stilling og honorering av fadderkoordinatorene. 

 Avsetningene til likestilling og internasjonalisering reduseres noe. Dette betyr av budsjettet 
for 2018 blir avstemt i henhold til planlagt aktivitet. 

 Ansettelse av en postgrant-leder ved Enhet for ekstern forskningsfinansiering (se omtale 
under) 

 Det legges opp til et kutt på 3,5 millioner kroner som fordeles senere. 
 
Inndekking av egenandeler ved FRIPRO Toppforsk 

Fakultetsstyret vedtok i møte 9.mai 2017: 

Fakultetsstyret slutter seg til dekans forslag om å finansiere fakultetets egenandel til FRIPRO 
Toppforsk for inntil fem forskningsgrupper ved finansieringsalternativ 1. 

Styret ble på spørsmål opplyst at dette skjer i henhold til universitetsledelsens oppfordring til bruk av 
akkumulert mindreforbruk. 

Fakultetsstyret forutsetter at forskere som får dekket egenandel fra fakultetet for å delta i FRIPRO 
Toppforsk-programmet har konkrete planer for å øke innhenting av mer ekstern finansiering fra EU, 
Forskningsrådet, Kreftforeningen, etc. gjennom UiO. 

Alternativ 1 innebærer at fakultetet «låner» av det regnskapsmessige overskuddet for å dekke 
egenandelene til FRIPRO Toppforsk. Nedbetaling skjer ved inndragelse av overhead fra prosjektene 
og inndekning over drift. «Lånet» fremkommer ved at fakultetet fordeler 12,5 millioner kroner mer 
enn det vi tildeles fra UiO. 
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Fakultetsledelsen ønsker å fremme noen strategiske satsinger/grep for 2018: 
 
 
Etablering av et MOOC (Massive Open Online Course) i Scientific writing  

Innenfor rammen av det strategiske samarbeidet mellom Det medisinske fakultet og Jimma 

University, Etiopia om kompetanseutvikling innen forskning og utdanning (SACCADE og EXCEL-

SMART), er Scientific writing (SW) en sentral komponent. På bakgrunn av de gode erfaringene så 

langt, søker fakultetet å etablere en MOOC der vi når ut til flere med en god innføring i, og noe 

trening i utarbeidelse av prosjektprotokoll for søknader om PhD- og postdoktorprosjekter, samt 

andre typer forskningsprosjekter. En slik MOOC vil være et åpent og fritt tilbud til alle; aspirerende 

internasjonale, men også norske, forskere, for å heve kvaliteten på PhD-søknader og 

prosjektbeskrivelser. Materialet i MOOCen vil organiseres med seks sentrale elementer i en 

protokoll; “Overview”, “Significance”, “Background – literature review”, “Objectives”, “Design – 

methods”, and “Project organisation”. Denne MOOCen vil synliggjøre det fokus fakultetet har på 

kvalitet i forskningsutdanningen, og kan være et første trinn i en større satsing om scientific writing. 

Det er ikke identifisert andre MOOCer som fokuserer nettopp på utarbeidelse av 

forskningsprosjektprotokoll, slik at det er all grunn til å anta at MOOCen vil profilere fakultetet og 

UiO både nasjonalt og internasjonalt på en god måte.  MOOCen vil bli utviklet og testet først i 

prosjektet EXCEL-SMART. Professor Anne Moen som har betydelig kompetanse og erfaring fra 

utvikling av e-læringsprogrammer vil lede dette arbeidet. Når MOOCen blir et ordinært, innovativt 

tilbud fra fakultetet, vil det driftes fra Helsevitenskapelig utdanningssenter. 

 

Dekanen foreslår at Helsam tildeles 420 000 kroner i 2018 for etablering av et Massive Open Online 

Course. 

 

Senter global helse 

Fakultetsstyret vedtok i forbindelse med behandling av Fordeling 2014 å opprette et Senter for global 

helse. Begge stillingene som ble opprettet på senteret er besatt og aktiviteten vokser. Senteret har 

ambisjoner om å holde den høye aktiviteten oppe, noe som ville gjøre det nødvendig med økt 

finansiering. Senteret har planer om blant annet å publisere en artikkelserie i Scandinavian Journal of 

Public Health og bygge opp web-basert kommunikasjonsplattform og aktiv tilstedeværelse i sosiale 

media. Det vil også knyttes en professor II stilling (hovedstilling på Folkehelseinstituttet) i tilknytning 

til senteret i 2018. 

 

Dekanen foreslås at Senter for Global Helse tildeles 1 million kroner i 2018, hvorav 500 000 kroner er 

en varig tildeling. 

 
Etablering av et redelighetsutvalg 
Forskningsetikkloven stiller krav at alle forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg for å 
behandle saker om mulig brudd på vitenskapelig uredelighet. Redelighetsutvalget skal være faglig 
uavhengig, og skal ha nødvendig kompetanse innen forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget skal ha 
minst ett eksternt medlem. 
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UiO har et sentralt redelighetsutvalg som dekker alle fakulteter ved universitetet. På grunna av det 
tette forskningssamarbeidet mellom universitetet og universitetssykehusene vil det som nå etableres 
være et redelighetsutvalg som dekker aksen universitet-universitetssykehus, og som vil være et 
supplerende utvalg knyttet opp mot Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin. 
 
Kostnadene ved et slikt redelighetsutvalg vil være knyttet til ekstern medlem og kompensasjon til 
leder, samt sakkyndiguttalelser og møte- og reisevirksomhet. Når det gjelder andre kostnader 
forutsettes dette dekket av andre kostnader. Det forutsettes at Det medisinske fakultet skal dekke  
40 % av de totale kostnadene. 
 
Dekanen foreslår at det settes av totalt 250 000 kroner til etablering av et redelighetsutvalg i 2018. 
 
Postgrant-leder ved Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) - varig finansiering 

Fakultetet har med hell etablert EEF, som har bidratt til at stadig flere søker om ekstern 

forskningsfinansiering både fra internasjonale (EU) og nasjonale kilder. Så langt har denne satsingen i 

all hovedsak omfattet støtte til utarbeidelse av søknader (pre-grant-aktivitet). Like viktig for å få 

forskere til å søke midler og for å levere fullgode rapporteringer, er å styrke støttefunksjoner innen 

rapportering av framdrift og økonomirapportering (post-grant-aktivitet). Dette er noe som kan øke 

terskelen for å søke eksterne midler. Hittil har denne rapporteringen vært ivaretatt av de enkelte 

instituttene ved å legge økonomirapportering til noen superbrukere. Dette har ikke fungert fullgodt, 

og har medført klager fra flere fagmiljøer.  Mangelfull rapportering har dessuten vist seg å være en 

økonomisk risiko, da det er kjent at andre akademiske institusjoner har måttet tilbakebetale 

betydelige summer til EU på grunn av mangelfull rapportering.  Det foreslås å opprette en stilling for 

postgrant-leder, som skal lede team bestående av personer på instituttene som skal sørge for at 

arbeidet med faglig og økonomisk rapportering fullt ut oppfyller kravene til rapportering fra de ulike 

finansieringsinstitusjonene. 

 

Stillingen foreslås finansiert gjennom reduksjon av annen administrativ bemanning i 2017 (to 

stillinger) og i 2018 (én stilling). 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til fordeling for 2018 slik det fremkommer i vedlagte 

regneark. 

 Dekanen får fullmakt til å fordele midler likestilling og vitenskapelig utstyr klasse II. 

 Dekanen får fullmakt til å foreta kutt i fakultetsadministrasjonens lønns- og driftsbudsjett på 

3,5 millioner kroner. 

 Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen. 



Vedlegg 1 Spesifisert fordeling 2018 

 

Det medisinske fakultet 2 017 2 018 endring

A Utdanning

  I Basis

01. Studieplasser 200 101 206 626 6 525

03 Varig øremerking utdanning

aa Varig øremerking utdanning 321 329 8

I Basis total 200 422 206 955 6 533

 II Kandidater

01 Kandidater 0 25 110 25 110

02 Studiepoeng 110 608 93 281 -17 327

03 Utvekslingsstudenter 893 1 391 498

II Resultat total 111 501 119 782 8 281

A Utdanning total 311 923 326 737 14 814

B Forskning

Rekrutteringsstillinger 127 977 131 049 3 072

02 Toppforskningsstøtte 12 400 0 -12 400

Forskningslab 24 713 25 306 593

Forskningsområde 21 099 21 605 506

Varig øremerking 22 143 22 675 532

Øremerking dr midler forskn. 1 833 1 877 44

I Sum Basis 210 165 202 512 -7 653

II Resultater

01 Doktoprgrader 49 020 43 620 -5 400

02 NFR-midler 15 509 14 223 -1 286

03 EU - midler 31 289 29 139 -2 150

04 Publikasjoner 14 823 21 781 6 958

BOA 0 7 198 7 198

II Sum resultater 110 641 115 961 5 320

Satsinger

Verdensledende miljøer 6 291 6 291 0

SFF - konsortiepartner. Big Insight 500 -500

Øremerking NCMM 8 500 8 500 0

SFF IV 4 000 4 000

Midlert foppforskningsstøtte 3 800 3 800

Utfasing toppfordkningsstøtte 5 850 5 850

Sum satsinger 15 291 28 441 13 150

B Forskning totalt 336 097 346 914 10 817

Annet

Tilpasning 46 500 39 515 -6 985

Varig øremerking 709 709 0

Sum basis 47 209 40 224 -6 985

Satsinger

MLS 822 0 -822

Medfinansiering   Digital eksmamen -1 158 -1 158 0

Medfinansiering drift Silurveien -3 142 -1 850 1 292

Sum satsinger -3 478 -3 008 470

Sum annet 43 731 37 216 -6 515

Grand Total 691 751 710 867 19 116



Institutt Utdanning
Rekruteringss-

tillinger

Forskning 

øremerking
RBO Drift adm

Sum 

2018
Tilpasning

Netto 

tildeling 

2018

Fordeling 

2017

Avvik 

2017 - 

2018

Avvik %

IMB 85 060 28 500 16 184 14 616 144 360 -1 563 142 797 137 821 4 977 4 %

Helsam 57 137 12 350 7 489 13 958 90 933 -984 89 949 86 357 3 592 4 %

Klinmed 117 486 53 438 20 853 47 136 238 912 -2 587 236 325 231 028 5 297 2 %

NCMM 0 3 800 30 780 4 533 39 113 -423 38 690 36 223 2 467 7 %

Husleie / REK 0 0 21 099 83 740 104 839 104 839 104 839 0 0 %

Strategi 2 938 2 138 12 090 6 959 20 506 44 630 44 630 35 480 9 149 26 %

Ledelse og administrasjon 0 0 66 861 66 861 -724 66 137 60 511 5 626 9 %

Totalt 262 620 100 225 108 495 87 201 171 107 729 648 -6 281 723 367 692 259 31 108 4 %

Forslag tilldeling 723 367

Fordeling - kutt

Andel 

tildeling

Avbyråkratie

rings- og 

effektiviserin

gskutt

Digital 

eksamen og 

Silurveien Sum kutt

IMB 24,88 % 144 360 1 563 1 563

Helsam 15,67 % 90 933 984 984

Klinmed 41,18 % 238 912 2 587 2 587

NCMM 6,74 % 39 113 423 423

Ledelse og administrasjon 11,52 % 66 861 724 0 724

1

580 180 6 281 0 6 281



kursportefølje av valgfrie basisfinansierte PhDkurs

Institutt EK SK Intro I og II Totalt

IMB 2 967

Helsam 1 993

Klinmed 829

NCMM 151

Fak

Totalt 5 940

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

IMB 380 69 79

Helsam 189 204 7

Klinmed 613

Strategi 24

Pris 122 94 62 46 37 30

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

IMB 351,4 116,4

Helsam 174,8 252,5 96,1

Klinmed 566,9

Strategi

Totalt 1093,2 0,0 0,0 368,9 0,0 96,1

Pris 59 45 30 22 18 15

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

IMB 57,0 15,0

Helsam 29,0 136,0 24,0

Klinmed 91,0

Strategi

Totalt 177,0 0,0 0,0 151,0 0,0 24,0

Pris 89 68 23 17 14 11

Studie total Fin.kat A Fin.kat B Fin.kat C Fin.kat D Fin.kat E Fin.kat F Totalt

IMB 72 368                 -                           4 250           2 567          2 907        -            82 093     

Helsam 36 052                 -                           -               17 166        -            1 926        55 144     

Klinmed 116 657              -                           -               -               -            -            116 657   

Strategi 2 938                   -                           -               -               -            -            2 938        

Totalt 228 014              -                           4 250           19 733        2 907        1 926        256 831   



Institutt Måltall stip Måltall postdoc

Strategiske 

rekrutterings-

stillinger Sum

IMB 31 6 1 28 500

Helsam 10 4 2 12 350

Klinmed 20 9 3 24 938

Klinmed (kliniske) 50 28 500

NCMM 2 2 3 800

Strategi 6 0 2 138

Fak 0 0 0

Totalt 119 21 6 100 225

Pris pr rekrutteringsstilling 950

Finansiering stipendiatstillinger 75 %

Finansiering kliniske stipendiatstillinger 60 %



Institutt
kl II kl III

IMB 750 1 200 3 500 2 265 3 253 4 580 636 16 184

Helsam 1 133 3 260 2 676 420 7 489

Klinmed 1 800 7 000 6 291 1 133 4 629 20 853

NCMM 30 780 30 780

Strategi 8 875 3 215 12 090

Fak 21 099 0 21 099

Totalt 750 3 000 10 500 6 291 4 530 8 875 7 882 21 099 30 780 3 260 3 215 4 580 3 312 420 108 495

Vitenskapelig utstyr NCMM / 

BIO TOTALTNCOE ERC

SFF og 

nesten-SFF

Global 

Helse Biostatistikk

Verdensled

ende miljø Toppforsk

Studieadm / 

eksamen

Øre-

merkingForskerlinjenRek



Forskningskomponenten Hovedark  

Resultatbasert omfordeling  

 

Resultatbasert omfordeling - doktorgrader 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gjennom

snitt Tildeling

Fakultetet felles / Biotek /NCMM 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0

Institutt for medisinske basalfag 20 29 22 22 27 29 26 28 26 3 917

Institutt for helse og samfunn 19 30 33 40 31 20 30 30 30 4 570

Institutt for klinisk medisin 135 168 152 153 143 134 140 140 143 21 594

Norsk Senter for Molekylærmedisin 4 0 1 1 4 2 301

Sum grunnenhetene 174 231 207 216 202 190 196 198 203 30 383

Pris pr doktorgrad: 150,66

UiO pris 215,23

Kilde: DBH, avlagte doktorgrader

Resultatbasert omfordeling - publikasjoner 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gjennom

snitt Tildeling

Fakultetet felles 1 1 2 7 3 5 0 0 5 0

Institutt for medisinske basalfag 178 164 161 202 216 230 185 187 216 2 213

Institutt for helse og samfunn 192 180 187 311 297 353 195 195 320 3 277

Institutt for klinisk medisin 308 335 315 879 909 941 343 343 909 9 314

Norsk Senter for Molekylærmedisin 43 33 37 43 27 42 37 544

Sum grunnenhetene 722 712 701 1442 1451 1570 723 725 1 488 15 348

Pris pr poeng 10,24

UiO pris 14,63

Resultatbasert omfordeling -  NFR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gjennom

snitt Tildeling

Fakultetet Felles 3 014 2 000 6 000 4 000 3 575 4 105 0 0 3 893 0

Institutt for medisinske basalfag 64 502 48 000 74 935 50 837 45 248 50 221 80 000 82 000 48 769 2 348

Institutt for helse og samfunn 14 176 23 440 20 371 33 621 38 626 40 136 21 000 21 000 37 461 1 803

Institutt for klinisk medisin 71 022 52 771 75 249 86 363 77 276 90 334 78 100 78 100 84 658 4 076

Norsk Senter for Molekylærmedisin 16 534 23 967 22 417 18 819 14 452 41 406 41 405 24 892 1 712

Sum grunnenhetene 169 248 150 178 198 972 193 640 179 177 226 202 220 505 181 100 199 673 9 939

Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognosetall fra instituttenes innspill.

Pris NFR 0,048

UiO pris 0,069

Resultatbasert omfordeling - EU 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gjennom

snitt Tildeling

Fakultetet Felles 210 0 0 19 384 3 235 15 280 0 0 12 633 6 959

Institutt for medisinske basalfag 6 193 6 759 4 280 4 801 8 369 10 986 15 000 15 000 8 052 4 435

Institutt for helse og samfunn 785 5 879 1 604 3 607 1 442 7 287 6 000 8 000 4 112 2 265

Institutt for klinisk medisin 13 974 3 325 11 708 13 289 14 773 12 132 14 500 14 500 13 398 7 380

Norsk Senter for Molekylærmedisin 393 1 774 1 878 567 1 622 93 1 658 761 599

Sum grunnenhetene 21 555 17 737 19 470 41 648 29 441 45 778 37 158 37 500 38 956 21 637

Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognosetall fra instituttenes innspill.

Pris EU 0,551

UiO pris 0,787

Resultatbasert omfordeling - BOA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gjennom

snitt Tildeling

Fakultetet Felles 1 167 244 1 500 970 0

Institutt for medisinske basalfag 43 832 40 455 40 678 41 655 1 703

Institutt for helse og samfunn 44 461 43 582 61 804 49 949 2 042

Institutt for klinisk medisin 130 796 110 666 108 601 116 688 4 771

Norsk Senter for Molekylærmedisin 26 364 29 886 14 496 23 582 1 378

Sum grunnenhetene 0 0 0 246 620 224 833 227 079 0 0 232 844 9 895

Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognosetall fra instituttenes innspill.

Pris BOA 0,041

UiO pris 0,058



Hovedside

Lønnskostnader fakultetet felles

Fakultetsdirektøren 500100 12 808

Administrative fellestjenester 500101 12 735

Studieseksjonen 500102 10 407

Seksjon for forskningsadministrasjon 500103 14 923

Med Informatikk 500110 3 395

Økonomiseksjonen 2 503

Helsevitenskapelig utdanningssenter 500114 896

Sum lønnskostnader fakultetet felles 58 676

Faglige/strategiske satsinger

Likestilling 700

Studiekvalitet 1 100

E-Læring / utvikling IKT 1 400

Internasjonalisering 1 000

Leder MEDDOCS 100

Omstillingsmidler Helsam 2 000

Etablering av et redelighetsutvalg 250

Studiekvalitet HUS 300

Stipendiatmidler HUS 1 156

Toppforsk 12 500

Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger 20 506

Felleskostnader

Generell drift fakultetet 1 550

Generell reserve 1 000

Honorar til styremedlemmer 270

Drift IKT 800

Driftsutgifter studieseksjonen 6 015

Tilsynssensor 550

Drift fakultetsadministrasjonen 1 500

Sum felleskostnader 11 685

Kutt -3 500



Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Institutt for medisinske basalfag 
Kontoradr.: Domus Medica, 
Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo 

Telefon: 22 85 13 87 
Telefaks:  
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/imb 

Til: MED MEDØKO Økonomiseksjonen 
 
 
 
Dato: 15.08.2017 
Saksnr..: 2017/7670 TRUDEAB  

IMBs tilbakemelding på tentativ tildeling for 2018 
1. Innledning 

Fakultetet har fulgt sin nye fordelingsmodell vedtatt i 2016, men beregningene for fordelingen 
mellom enhetene av midler for RBO og studiepoeng baserer seg ikke på korrekte grunnlag. Når 
dette rettes opp i endelig tildeling, vil fordelingen mellom enhetene endres.  

I framlagte tentativ fordeling for 2018 ser det ut til at IMB får en økning i forhold til tildelingen i 
2017 på 4 %. Økningen er i hovedsak begrunnet i uttelling for RBO, hvor beregningsgrunnlaget for 
tentativ tildeling for 2018 ikke er basert på reell produksjon i 2016. En foreløpig beregning med 
reelle produksjonstall viser at økningen for IMB kun blir på om lag 2 %. 

2. RBO 

I notatet er det i tabell 2 gitt en «Oversikt over produksjonen i henhold til måleindikatorer», og 
fakultetets tildeling fra UiO er beregnet utfra denne produksjonen. Men fakultetets fordeling av 
RBO-inntektene mellom enhetene på MED er beregnet på grunnlag av innmeldte prognosetall og 
ikke reell produksjon i 2016. Spesielt for NFR- og EU-inntektene er avviket mellom prognosetall og 
reell produksjon i 2016 betydelig, og det er grunn til å anta at endelig fordeling vil gi merkbart 
lavere uttelling av RBO til IMB (antatt >2 mill).    

3. Undervisning 

Tentativ tildeling er beregnet med grunnlag i studiepoengproduksjon fra 2015, som gir en fordeling 
av inntektskomponenten identisk med tildelingen for 2017. Variasjon i studiepoengproduksjon fra 
år til år skal medføre ulik tildeling fra år til år. Det er usikkert hvilket utslag bruk av faktisk 
studiepoengproduksjon i 2016 vil gi for tildelingen til IMB, men effekten antas å være relativt 
moderat. 

4. PhD-emner 

Fakultetet har i sin modell lagt en fast ramme for PhD-emner på 4,7 mill til fordeling mellom 
instituttene. Denne fordeles til instituttene i tre kategorier, hvorav 28 % går til IMB for statistikk-
emner,  26 % fordeles utfra en stipulering av hvor mye hvert institutt skal bidra inn i INTRO-
kursene,  og  46 % for øvrige emner. Sistnevnte fordeles med 1/3 til hver av instituttene ut fra en 
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antakelse av at hvert institutt skulle bidra likeverdig inn i gjennomføringen av fakultetets PhD-
emneportefølje.   

Det er flere år siden denne fordelingen ble vedtatt. Mye er endret og endelig etablert siden den 
gang. Oversikter over fakultetets PhD-emneportefølje tyder på at Helsam og IMB yter større bidrag 
enn Klinmed. Fakultetet bør nå ha endelig oversikt over hvilke elektive kurs som tilbys hvert år, og 
hvilke lærekrefter som faktisk underviser i Intro-kursene. På bakgrunn av dette ber IMB om en ny 
gjennomgang av fordelingen av utanningskomponenten tilknyttet PhD-emner.  

5. Forskning og øremerking 

Big Insight er et SFI, og skal få 0,5 mill per år i hele prosjektperioden på fem år, med mulig 
forlengelse til åtte år.  IMB etterlyser øremerket tildeling for 2018 på kr 0,5 mill til SFI BigInsight. 

IMB ber om at MED melder inn til UiO sentralt at tildeling på kr 0,5 mill til BigInsight mangler i 
«Foreløpige konsekvensjusterte rammer 2018 MED», og at den bør legges inn i UiOs planer for 
den resterende prosjektperioden, dvs. til og med første halvår 2020, eventuelt til første halvår 2023 
dersom det forlenges til åtte år. 

I tillegg etterlyser IMB tildelingen for 2017. Den ble ikke lagt inn i IMBs tildeling fra MED for 2017, 
da vedtaket om overføring av midlene direkte til MED (og ikke via partner på MatNat) kom sent 
høsten 2016. Til nå har IMB mottatt midler for 2015 (fra MatNat) og 2016 (direkte fra UiO). 

 

Med hilsen 
 
Lene Frost Andersen 
instituttleder 

Linda T. Helgesen 
administrasjonssjef 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Trude Abelsen 
+4722851447, trude.abelsen@medisin.uio.no 
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Telefon: 22 85 05 50 
Telefaks: 22 85 05 90 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 

Til: 
MED MEDØKO Økonomiseksjonen 
 
 
 
Dato: 15.08.2017 
Saksnr..: 2017/7670 KNUTTST  

Helsams kommentarer til tentativ fordeling 2018 
Vi viser til utsendt tentativ fordeling for 2018 og har følgende kommentarer.  

1. Utvidelse av RBO-indikatorene 

Helsam savner de nye RBO-indikatorene; uteksaminerte kandidater og BOA-inntekter i fakultets 
fordelingsmodell. Ettersom prinsippet i fakultetet fordelingsmodell er en viderefordeling basert på 
UiOs fordelingsmodell, legger vi til grunn at fordelingen 2018 inkluderer de nye indikatorene og 
baseres på de nye UiO-prisene som ble vedtatt i revisjonen av UiOs fordelingsmodell og i 
fordelingsvedtaket til fakultetene.   

2. Fordelingen av kutt;  

Helsam mener at det bør være et felles prinsipp for beregning av tilpasningselementet som også 
påvirker NCMM og fakultetsnivået. Vi foreslår at ikke øremerkede komponenter som for eksempel 
RBO, for NCMM og fakultetsnivået, inngår i beregningen for kutt på linje med de tre andre 
instituttenes fordeling.   

3. Øremerkning Senter for global helse 

Helsam har tidligere i år meldt inn at den øremerkede summen til Senter for global helse ikke er 
tilstrekkelig til å dekke kostnader nå som senteret er fullt ut bemannet. For inneværende år dekkes 
dette gjennom akkumulert underforbruk under etableringen av senteret, men fra 2018 av må den 
årlige bevilgningen økes. Etter avtale mellom dekan og senterleder ettersendes eget budsjettforslag 
for senteret innen 20. august.    

4. Øremerking studieadministrasjon og eksamen 

Fordelingsmodellen har en øremerkning for å utligne forskjellen i studieadministrativ støtte på 
fakultetsnivået mellom medisinstudiet og BA/MA-studiene. Øremerkingen skulle også dekke opp 
tilsvarende skjevhet i eksamenskostnader mellom studieprogrammene, hvor det er satt av en 
betydelig sum på fakultetsnivå for profesjonsstudiet, mens tilsvarende kostnader for de andre 
studieprogrammene dekkes på instituttnivå. I tentativ fordeling er det kun den 
studieadministrative skjevheten som er kompensert for.    
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5. Fordelingen av stipendiatstillinger 

Ved innføringen av ny fordelingsmodell på fakultetet ble det vedtatt at fakultetsstyret skulle 
behandle fordelingen av internfinansierte stipendiatstillinger som en separat sak i fakultetsstyret. 
Vi foreslår at dette settes opp som et tiltak i fakultetets årsplan for å sikre at eventuelle endringer 
kan innarbeides i fordelingen fra 2019 av.  

6. Innsatsen i elektive phd-kurs 

Fordelingsmodellen legger til grunn at de tre instituttene har tilnærmet lik innsats i de elektivte 
phd-kursene som inngår i fakultetets portefølje. Samsvarer dette med den kartleggingen av innsats 
som Forskerutdanningsutvalget har gjennomført for de elektive phd-kursene? Hvis det er ulikheter 
i innsatsen, bør det i så fall få betydning for tildelingen? 

 

 

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 
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Saksnr: 2017/7670 
Saksbehandler: Hans-Jørgen Lund 

Tentativ fordeling 2018 
Institutt for klinisk medisin (Klinmed) viser til notat av 26. juni 2017 vedrørende tentativ tildeling for 2018. 
Vi vil i det etterfølgende gi våre kommentarer til denne. 

Generelt: 

Klinmed baserer sine rullerende 5-årsprognoser på de økonomiske forutsetningene som til enhver tid 
foreligger. Klinmed erfarte et betydelig bevilgningskutt for 2017, og har i tidligere notater belyst dette med 
tanke på konsekvenser og tiltak. Generelt gjelder fortsatt en situasjon med underbalanse og stram 
økonomi.  

Tentativ tildeling for 2018 følger i all vesentlighet opp de forventningene som instituttet nå har lagt til 
grunn for kommende års virksomhet. Vi vil i dette notatet fokusere på de tildelingselementene hvor vi 
observerer endringer i forhold til vår tidligere noterte versjon av 2018-tildeling. 

Del 1 – Tildeling basert på nøkkeltall fra undervisning – MNOK 120,283 

Tentativ tildeling er i tråd med tidligere noterte forventninger. 

Del 2 – Tildeling basert på antall rekrutteringsstillinger – MNOK 51,300 

Tentativ tildeling er redusert med MNOK 2,138, jf. en reduksjon i måltall fra 82 til 79. Vår vurdering er 
imidlertid at denne delen av tildelingen skal økes med MNOK 2,138, jf. de tre strategiske 
rekrutteringsstillingene som ble fordelt instituttet i 2017. 

Del 3 – Tildeling basert på forskning øremerking – MNOK 20,25 

Tentativ tildeling mangler 2 millioner øremerket nytt SFF – CanCell (Harald Stenmark). Vår vurdering er 
følgelig at denne delen skal økes til MNOK 22,25. 

Del 4 – Tildeling basert på RBO – MNOK 55,394 

Tentativ tildeling oppgir nøkkeltal for 2016 som delvis avviker fra våre noteringer: 

 Doktorgrader: 134 er i overenstemmelse med våre noteringer 
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 Publikasjoner: 940,6 er i overenstemmelse med våre noteringer 
 NFR-inntekt: skal iht. våre noteringer være MNOK 79,839 ( og ikke 78,100 ) 
 EU-inntekt: skal iht. våre noteringer være MNOK 9,503 ( og ikke 14,000 ) 

Del 5 – Tildeling merket «Tilpasning» - (minus) MNOK 9,045 

Tentativ tildeling er for dette elementet MNOK 5,690 høyere enn tidligere notert, hvilket tilsvarer antatt 
nominell vekst i lønnskostnad. Vår vurdering er følgelig at det er her vi finner justeringen for lønns- og 
prisvekst. Vurderingen støttes for øvrig av det forhold at instituttets Buddy, etter at UiO sentralt medio juli 
har oppdatert lønnstabellene for 2017 og 2018, nå har en samlet lønnskostnad for 2018 som er MNOK 6,2 
høyere enn det som fremkom før justering.  

Øvrige forhold – medisinsk fagprøve 

Det medisinske fakultet har inngått avtale med Helsedirektoratet om levering av fagprøve for leger 
utdannet utenfor EØS og Sveits. Høsten 2017 og våren 2018 skal være piloter med kun et fåtall kandidater, 
mens det fra høsten 2018 skal arrangeres en fagprøve i «full skala». Klinmed vil ha en sentral rolle i 
planlegging og gjennomføring av denne prøven både i pilot- og driftsfasen, og arbeidet vil kreve både 
administrative og vitenskapelige ressurser. Vi forutsetter at fakultetet finansierer instituttets reelle 
kostnader knyttet il både planlegging og gjennomføring, og at de aktuelle beløp innarbeides i budsjettet på 
et senere tidspunkt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ivar P Gladhaug      Hans Mossin 
Instituttleder       Administrasjonssjef
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NCMMs kommentarer til tentativ fordeling 2018 
Vi viser til utsendt tentativ fordeling for 2018 og har følgende kommentarer. 

1) I utregningsgrunnlaget til fordelingen mangler produksjonsdata for enkelte parametere for 
NCMM (RBO). Både BiO og NCMM (før fusjonen), og det samlede NCMM har sendt inn 
produksjonstall på forespørsel fra fakultetet, så vi ber om at disse hensyntas når den 
endelige fordelingen gjøres. 

2) Det er en merkbar differanse i tildelingssummen til NCMM hvis man sammenligner 
summen i regnearket som er tilgjengelig på økonomenes fellesområde (siste versjon) og 
summen i tabellen i notatet om tildeling. Det framkommer ikke i notatet eller andre steder 
hva som er bakgrunnen for diskrepansen, så vi ber om en tydeliggjøring på dette punktet. 

 

Med hilsen 
 
Kjetil Taskén 
Senterdirektør 

Ingrid Kjelsvik 
Kontorsjef 

 
 
Saksbehandler: Ingrid Kjelsvik +4722840531, ingrid.kjelsvik@ncmm.uio.no
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FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Dekan 

Sakstype (O/D/V): Vedtak 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: 

Møtedato: 26.september 2017 

Sakstittel: Opptaksrammer ved Institutt for Helse og samfunn 

 

 

Fakultetsstyret behandlet i møte 10.mai 2016 nedleggelse av masterprogrammet i 

sykepleievitenskap og vedtok: 

 

Fakultetsstyret ber om at fakultetsledelsen sammen med ledelsen ved Institutt for helse og samfunn 

og involverte fagmiljøer utarbeider et forslag til skisse til styrets møte i juni, som viser hvordan 

studieplasser i sykepleie kan omdisponeres til andre studieprogram, inkludert Avansert geriatrisk 

sykepleie. 

 

På junimøtet ble det lagt frem en skisse til midlertidig omdisponering av studieplasser for opptaket 

2017/2018, samt skisse til arbeidsprosess for varig omdisponering av studieplasser, noe 

fakultetsstyret sluttet seg til. 

 

Innen fristen 1.oktober 2016 ble følgende opptaksrammer på Institutt for Helse og samfunn sendt 

UiO: 

Studieprogram Opptaksrammer 

Helseledelse og helseøkonomi (bachelor) 40 

Avansert geriatrisk sykepleie 20 

European Master in Health Economics and 
Health Management 15 

Health Economics, Policy and Management 35 

Helseadministrasjon 30 

Interdisiplinær helseforskning 38 

International Community Health 27 

Sykepleievitenskap (kun heltid) 15 

 

 

Disse opptaksrammene innebar at 25 studieplasser i sykepleievitenskap ble omdisponert til Avansert 

geriatrisk sykepleie (+5), Health Economics, Policy and Management (+5), Interdisiplinær 

helseforskning (+8) og International Community Health (+7). 

 

 



Det ble lagt frem en tidsplan for prosessen for nedleggelse av masterprogrammet i 

sykepleievitenskap/varig omdisponering av studieplasser som innebar at den midlertidige 

omdisponeringen av studieplassene i sykepleievitenskap måtte videreføres for opptaket i 2018/2019. 

 

Dekanen foreslår derfor at den midlertidige omdisponeringen av 25 studieplasser i 

sykepleievitenskap videreføres for opptaket 2018/2019. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til at den midlertidige omdisponering av 25 studieplasser i 

sykepleievitenskap videreføres for opptaket 2018/2019 som følgende: 

 

Studieprogram Opptaksrammer 

Helseledelse og helseøkonomi (bachelor) 40 

Avansert geriatrisk sykepleie 20 

European Master in Health Economics and 
Health Management 15 

Health Economics, Policy and Management 35 

Helseadministrasjon 30 

Interdisiplinær helseforskning 38 

International Community Health 27 

Sykepleievitenskap (kun heltid) 15 
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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 
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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). 
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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/
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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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Sakstittel: Etablering av kiropraktorutdanning i Norge 

 

 

I oktober 2003 ble en arbeidsgruppe ved Det medisinske fakultet oppnevnt for å se på muligheten for 
å etablere en kiropraktorutdanning ved fakultetet og om dette eventuelt kunne integreres i Oslo96. 
Det medisinske fakultetsstyre behandlet innstillingen i møte 20. april 2004 og fattet følgende vedtak: 
 
Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å presentere saken for universitetsledelsen med tanke på å 
etablere kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet. Etablering av kiropraktorutdanning 
forutsetter at studiet er fullfinansiert hvilket innebærer at også nødvendig arealer og annen 
infrastruktur skaffes til veie ved friske midler. Det er en forutsetning at det etableres et sterkt 
forskningsmiljø rundt muskel- og skjelettsykdommer hvor kiropraktorer er en av flere grupper som 
bidrar, og at det bygges opp en tverrfaglig klinisk enhet innenfor et universitetssykehus med ansvar 
for utdanning innen muskel- og skjelettsystemet. 
 
Samme år vedtok Stortinget å be regjeringen legge til rette for å etablere et kiropraktorstudium i 
Norge. 
 
I 2007 ba KUF-komiteen regjeringen om å legge til rette for etablering av kiropraktorutdanning i 
Norge gjennom utvikling av forskning på feltet og dermed oppbygging av kompetanse som kunne 
benyttes også i undervisning. 
 
Fakultetets arbeid med å etablere kiropraktorutdanning ble videreført i 2007, med en nærmere 
beskrivelse av en studieplan. 
 
Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomførte i 2010 en evaluering av forskning innenfor muskel- og 
skjelettlidelser, som konkluderte med at det burde være mulig å etablere en kiropraktorutdanning i 
Norge. 
 
St. Meld. 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis: Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak med 
sikte på å etablere en kiropraktorutdanning i Norge med utgangspunkt i de faglige anbefalingene. 
 
I 2012 ble Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger (UiS), 
enten hver for seg eller i samarbeid, å utvikle en modell for kiropraktikk og å utarbeide et budsjett 
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for utdannelsen. Fakultetet oversendte materialet fra 2007, og ba samtidig om tid (1 år) og ressurser 
til videre utredning. 
 
I møte med KD 21.februar 2013 ble fakultetsledelsen bedt om å jobbe videre for å få på plass en 
kiropraktorutdanning. Departementet ønsket da å fremme saken i budsjettet for 
2014. Fakultetet ble bedt om å gi et grovt kostnadsanslag innen utgangen av mai på følgende: 
 

Tidfeste når de første studentene kan starte 

Ombygging og forberedelser til å ta i mot de første studentene 

Nødvendige investeringer i bygg 

Varige driftsutgifter 

FoU-satsing 
 
Også denne gangen var fristen for tilbakemelding til departementet svært knapp, og budsjettet som 
ble sendt inn i stor grad bygd på tidligere arbeid og enkelte forutsetninger. Fakultetet ba da om å få 
muligheten til å sende inn kvalitetssikrede tall senere.  
 
Fakultetsstyret fattet følgende vedtak (mot studentrepresentantenes stemmer)i møte 28.mai 2013: 
 

1. Etter anmodning fra Stortinget og Kunnskapsdepartementet har Medfak utarbeidet en 
skisse til budsjett for etablering og drift av et studium i kiropraktikk. Vi gjør oppmerksom på 
at en på grunn av tidspress ikke i nødvendig utstrekning har fått involvert alle fagmiljøer og 
studenter i prosessen.  

2. Styret støtter etablering av et kiropraktorstudium. 
  

3. Forutsetningen for etableringen er: 

a) At igangsetting og oppbygging av studiet fullfinansieres i henhold fremlagt skisse til 
budsjett, slik at denne etableringen ikke blir en belastning for allerede etablert 
studievirksomhet. 

b) At det tilføres universitetssykehuset ekstra ressurser for å styrke forskning og 
undervisning på muskel- og skjelettlidelser. Dette er en forutsetning for å kunne 
skape et fullgodt vitenskapelig miljø hvor kiropraktorutdanningen har sin basis. 

c) Opptak tidligst høsten 2016 med oppstart våren 2017. 

I oversendelsesbrevet til UiO ble følgende understreket: 
 
«Som det fremgår av budsjettskissen overstiger de beregnede årlige kostnadene ved studiet de 

beregnede studieplassinntektene. Det forventes derfor: 

1. Det forventes at nedskaleringsfaktoren ved UiO fjernes, fordi det aller meste av 

infrastrukturkostnader forventes dekket av departementets bevilgning. 

2. Det forventes at utplasseringskostnadene (lektorkorpset) gis en særskilt bevilgning fra KD, 

ikke ulik hva medisinstudiene i Norge har fått. 

3. Det forventes en varig økning, og egen bevilgning, til rekrutteringsstillinger fra KD (8 årsverk). 

4. Det gis en varig bevilgning til arealer (bygg eller leie), samt midler til utstyr og nedskrivning av 

disse fra KD. 
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5. Det forventes en økning i forskningskomponenten på sikt. 

Den vedlagte budsjettskisse er utarbeidet på kort tid, uten en studieplan og bemanningsplan på 
plass. Det er derfor en viss usikkerhet omkring grunnlaget for de enkelte budsjettposter.» 
 
Utredningen ble oversendt KD 31.mai 2013. 
 
UiO og UiB mottok 26.juni 2017 et brev fra KD, hvor departementet ber institusjonene utarbeide en 
modell for en nasjonal kiropraktorutdanning innen 1.november 2017. Det bes om et detaljert 
budsjett for investeringer og driftskostnader på kort og lang sikt og ulike alternativer med hensyn på 
antall studieplasser. Brevet understreker at departementet ikke har tatt stilling til om det vil foreslå 
oppretting og finansiering av studieplasser innen kiropraktikk. 
 
Utredningen fra 2013 bygget på følgende forutsetninger: 

 Hele utdannelsen gjennomføres på UiO, med opptak av 20 studenter i året 

 En stor del av bachelorutdannelsen skulle integreres i medisinstudiet etter modell fra 
Syddansk universitet 

 Masterdelen skulle i hovedsak bestå av klinisk undervisning og praksis i 
spesialisthelsetjenesten, dels i egen undervisningsklinikk og praksis gjennom utplassering 
tilsvarende utplassering i allmennmedisin. 

 
 
I utredningen ble arealer pekt på som en spesiell utfordring, både i basalmedisin og i klinikk. I de 
biomedisinske fag var de største utfordringene knyttet til disseksjonssalene og i de kliniske og mer 
profesjonsrettede fagene var utfordringene også store, med behov for tilleggsarealer. 
 
Etter at utredningen ble gjennomført i 2013 har forutsetningen vedrørende arealer endret seg, 
spesielt i klinikk. Det er vedtatt at Oslo universitetssykehus (OUS) skal videreutvikles med et nytt 
lokalsykehus på Aker, et regionsykehus (inkludert lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler) på Gaustad 
i form av et utvidet Rikshospital og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Planlegging og 
bygging av et nytt OUS på disse tre lokasjoner er antatt å ta 10-15 år, og i denne perioden vil Ullevål 
sykehus fortsatt drive store deler av lokalsykehusfunksjoner, noen regionfunksjoner (traume, 
gyn/obst), samt laboratorievirksomheten i lab-bygget og midtblokka. I den kartlegging av plassbehov 
for Det medisinske fakultet som er gjennomført i første halvår 2017 av Sykehusbygg på oppdrag av 
styringsgruppen for nytt OUS er det ikke inkludert plassbehov for en kiropraktorutdanning, da 
opprettelse av en kiropraktorutdanning ikke var en del av premissene for arealanalysen. Det gjelder 
både et behov for større arealer knyttet til den undervisningen som kiropraktorstudenter vil ha 
sammen med medisinerstudenter og særskilte behov knyttet til kiropraktorutdannelsen, slik som en 
kiropraktorklinikk.    
 
Andre utfordringer det ble fremhevet i utredningen fra 2013 var opprettelse av et studieprogram 
med et så begrenset opptak som 20 studenter årlig. Med et slikt opptak ville det være vanskelig å få 
uteksaminert 20 kandidater, både fordi det ville vært et naturlig frafall gjennom studiet og ikke minst 
fordi det, slik man har sett med odontologistudiet, ville skje en overgang til medisinstudiet. Med et 
begrenset opptak ville det også være en utfordring å bygge identitet blant studentene og i fagmiljøet. 
 
På grunn av ulik kapasitetsutnyttelse på vår- og høstsemesteret i fellessemesterne, var det en 
forutsetning at kiropraktorstudentene skulle ha starte i første semester på våren, selv om opptaket 
skjer et halvt år tidligere (samordnet opptak). Etter at utredningen fra 2013 har opptaket til 
fellessemestrene blitt endret og kapasitetsutnyttelsen er tilnærmet lik på vår- og høstsemestrene. Nå 
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skjer studiestart for et større kull klinisk ernæringsstudenter på vårsemesteret, mens 
odontologistudentene har sin studiestart på høstsemesteret. 
 
Det vil være meget krevende å drive medisinstudiet på fem ulike sykehus i en periode på 10-15 år, 
mens funksjoner gradvis utfases og flyttes fra Ullevål til Aker, Gaustad (RH) og Radiumhospitalet. 
Dette gjør det meget krevende å drive et helt nytt studium synkront med medisinstudiet.   
 
Da flere forhold har forandret seg siden utredningen i 2013, slik som et større og likt opptak av 
medisinstudenter vår- og høstsemester, bygging av nytt OUS over en 10-15 årsperiode, så vil ikke 
dekan tilrå opprettelse av et kiropraktorstudium. KDs anmodning om plan og budsjett for etablering 
av en kiropraktorutdanning har vært diskutert med det nye rektoratet.  Rektor støtter dekanens syn 
at det vil være svært utfordrende å starte et nytt studium som bare kan drives delvis synkront med 
medisinstudiet i perioden med bygging av nytt Oslo universitetssykehus. Rektor mente samtidig at vi 
måtte oppdatere plan og budsjett fra 2013 for oversendelse til departementet. 
 
Som nevnt tidligere ble budsjettskissen i 2013 utarbeidet på kort tid, uten en detaljert studieplan og 
bemanningsplan var på plass.  
 
Det ble sendt inn et budsjett for perioden 2014-2025. Budsjettet inneholdt investeringer, 
avskrivninger og driftskostnader på vel 740 millioner kroner for denne perioden. Etter 
opptrappingsfasen (fra 2023) ville det være et behov for et årlig tilskudd på vel 68 millioner kroner. 
 
Budsjettet som ble sendt inn bygde som nevnt på en tentativ studieplan fra 2007, og det var derfor 
en rekke usikkerheter i budsjettet. Et oppdatert budsjett i 2017 vil nødvendigvis inneholde minst de 
samme usikkerhetene, hvis ikke det utarbeides en detaljert studieplan. Å oppdatere hver enkelt post 
i dette budsjettet vil kreve en meget omfattende planlegging, uten at presisjonsnivået vil øke 
nevneverdig. Det foreslås derfor at budsjettet fra 2013 oppdateres etter Statistisk Sentralbyrås 
prisindeks.  
 
Vedlagt følger budsjettet fra 2013 oppjustert med 8 % (SSBs prisindeks). Budsjettet er da i 2016 
kroner. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tilrår at det ikke opprettes et kiropraktorstudium ved Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo.  
 
 
 
 

 

 

 

 



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Fast vitenskapelig personalet 1 794 000   4 554 000   9 108 000   19 044 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 

Rekrutteringsstillinger - midlertidig satsing 2 700 000   6 300 000   9 900 000   12 600 000 11 700 000 11 700 000 8 100 000   5 400 000   1 800 000   

Rekrutteringsstillinger - varig økning - 8 årsverk 7 200 000   7 200 000   7 200 000   7 200 000   7 200 000   

Utplassering 870 000      870 000      1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   

Universitetslektorer* 1 740 000   1 740 000   2 610 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   

Administrative stillinger (ltr 68) 1 566 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   

Tekniske stillinger (ltr 60) 1 350 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   

Prosjektstillinger (ltr 85 og ltr 80) 3 400 000   3 400 000   

Arealer leie 7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   

Arealer innredning av leide lokaler 5 800 000   

Arealer oppgradering (Domus Medica) 6 000 000   6 000 000   1 000 000   1 000 000   

Podcastutstyr 2 500 000   

MR 8 000 000   

CT 6 000 000   

Røntgen 4 000 000   

Ultralyd 2 400 000   

Smertemålingsutstyr/nevrofysiologisk utstyr 2 300 000   

3D hologramteknologi 3 000 000   

MR for dyreforsøk 10 000 000 

Behandlingsbenker 7 400 000   

Avskrivning utstyr (15 % pr år) 1 830 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   

Mindre utstyr 200 000      100 000      50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         

e-læring 1 000 000   1 000 000   1 000 000   500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      

Generelle driftsmidler (knyttet til vit.stillinger) 390 000      990 000      1 980 000   4 140 000   6 270 000   3 135 000   3 135 000   3 135 000   3 135 000   3 135 000   3 135 000   

Driftsmidler knyttet til laboraoriekurs 250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      

TOTALT 2013 kr 12 100 000 49 410 000 70 049 000 51 593 000 64 399 000 75 827 000 69 092 000 73 592 000 69 992 000 68 192 000 68 192 000 68 192 000 

Totalt (Med SSB's prisindeks (2013-2016) 8%) 13 068 000 53 362 800 75 652 920 55 720 440 69 550 920 81 893 160 74 619 360 79 479 360 75 591 360 73 647 360 73 647 360 73 647 360 

* Kiropraktorer og fysioterapeuter uten forskningsforpliktelse

Budsjett for kiropraktorutdanning
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Fakultetstyrets vedtak
Fakultetstyret behandlet skisse til budsjett for etablering av et studieprogram i kiropraktikk i møte 
28.mai og fattet følgende vedtak:

1. Etter anmodning fra Stortinget og Kunnskapsdepartementet har Medfak utarbeidet en skisse 

til budsjett for etablering og drift av et studium i kiropraktikk. Vi gjør oppmerksom på at en 

på grunn av tidspress ikke i nødvendig utstrekning har fått involvert alle fagmiljøer og 

studenter i prosessen.

2. Styret støtter etablering av et kiropraktorstudium.

3. Forutsetningen for etableringen er:

a. At igangsetting og oppbygging av studiet fullfinansieres i henhold fremlagt skisse til 

budsjett, slik at denne etableringen ikke blir en belastning for allerede etablert 

studievirksomhet.

b. At det tilføres universitetssykehuset ekstra ressurser for å styrke forskning og 

undervisning på muskel- og skjelettlidelser. Dette er en forutsetning for å kunne 

skape et fullgodt vitenskapelig miljø hvor kiropraktorutdanningen har sin basis. 

c. Opptak tidligst høsten 2016 med oppstart våren 2017.

Vedtaket ble fattet mot de to studentrepresentantenes stemmer, som hadde fremmet et alternativt 
forslag, hvor de ba om at saken utsettes for å få en ny og åpen utredning. Dette vedtaket fikk bare de 
to studentenes stemmer.

Bakgrunn
I Norge kan det anslås at omtrent 30 % av befolkningen har kroniske smerter, og forekomsten ser ut 
til å være høy gjennom hele livsløpet. Muskel- og skjelettsmerter utgjør hoveddelen. 

Det er anslått at kroniske smerter er årsak til over halvparten av uførhetstilfellene i Norge. I 2012 var 
muskel- og skjelettlidelser alene hoveddiagnose i 46 % av sykefraværsdager hos menn og 35 % hos 
kvinner. I 2011 var mer enn to ganger så mange kvinner som menn uføre med en muskel-
skjelettdiagnose. (Kilde: Meld.St. 34, 2012-2013, Folkehelsemeldingen). 

Dette koster samfunnet i størrelsesorden 70 mrd kroner årlig (Kilde: Et muskel- og skjelettregnskap 
Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet, MST-
rapport 1/2013) 

Samtidig har det tradisjonelt blitt gitt vesentlig mindre forskningsmidler til dette feltet enn til andre 
store sykdommer som kreft, hjerte-kar og psykiatri, og tendensen synes å være synkende (Kilde: som 
ovenfor) 

Dette underbygger behovet for et løft, ikke minst sett i relasjon til de betydelige helseøkonomiske 
konsekvensene, og potensialet for forebygging og implementering av eksisterende evidensbasert 
kunnskap.

I oktober 2003 ble en arbeidsgruppe ved Det medisinske fakultet oppnevnt for å se på muligheten for 
å etablere en kiropraktorutdanning ved fakultetet og om dette eventuelt kunne integreres i Oslo96.

Det medisinske fakultetsstyre behandlet innstillingen i møte 20. april 2004 og fattet følgende vedtak:
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Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å presentere saken for universitetsledelsen med tanke på å 
etablere kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet. Etablering av kiropraktorutdanning 
forutsetter at studiet er fullfinansiert hvilket innebærer at også nødvendig arealer og annen 
infrastruktur skaffes til veie ved friske midler. Det er en forutsetning at det etableres et sterkt 
forskningsmiljø rundt muskel- og skjelettsykdommer hvor kiropraktorer er en av flere grupper som 
bidrar, og at det bygges opp en tverrfaglig klinisk enhet innenfor et universitetssykehus med ansvar 
for utdanning innen muskel- og skjelettsystemet.

Dette arbeidet ble videreført i 2007, med en nærmere beskrivelse av en studieplan. Arbeidet ble 
oversendt Kunnskapsdepartementet i 2012.

I møte med Kunnskapsdepartementet 21.februar 2013 ble fakultetsledelsen bedt om å jobbe videre 
for å få på plass en kiropraktorutdanning. Departementet ønsker å fremme saken i budsjettet for 
2014, og en opptrappingsplan og kostnadsanslag må da foreligge i departementet ultimo mai. 
Fakultetet er bedt om å gi et grovt kostnadsanslag på følgende:

 Tidfeste når de første studentene kan starte

 Ombygging og forberedelser til å ta i mot de første studentene

 Nødvendige investeringer i bygg

 Varige driftsutgifter

 FoU-satsing

På grunn av den korte tidsfristen vil det følgende arbeidet bygge på tidligere arbeider med en 
eventuell etablering av kiropraktorstudiet, det vil si i hovedsak materialet som ble oversendt 
departementet februar 2012.

Det er etablert en styringsgruppe for dette arbeidet, som består av:
Dekan Frode Vartdal
Studiedekan Ingrid Os
Instituttleder Ivar Gladhaug
Instituttleder Jan Bjålie
Klinikkleder Olav Røise

Arbeidet har blitt ledet av fakultetsdirektør Bjørn Hol, med seniorrådgiver Mette Groseth Langballe 
som sekretær.

Fakultetet har benyttet flere ressurspersoner i fagmiljøene ved universitetet og ved Oslo 
universitetssykehus. Det må i denne sammenheng opplyses at det er svært delte meninger om 
oppbygging av en kiropraktorutdannelse i Oslo, der mange fagmiljøer og medisinstudentene har vært 
negative til dette. Hovedargumentene imot å opprette en slik utdannelse er at kiropraktikk i liten 
grad er en evidensbasert profesjon. Dette er innvendinger som må tas alvorlig, og noe som 
understreker viktigheten av at forskningen som etableres sikter mot å drive kontrollerte prospektive 
studier, der effekten av kiropraktisk behandling sammenlignes med mer konvensjonell medisinsk 
behandling.    

Som tidligere har det også nå vært tett dialog med Norsk Kiropraktorforening som fortløpende har 
blitt orientert og gitt innspill til prosessen underveis.

Det er etablert et godt samarbeidsforhold til Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 
De har vært behjelpelig med all mulig informasjon om hvordan etablere utdannelsen, og 
forskningsbehovet som følger. Deler av styringsgruppen, samt andre ressurspersoner besøkte 
Syddansk Universitet i Odense primo mai. Ved en eventuell etablering av kiropraktorstudiet ved 
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Universitetet i Oslo, vil Institut for Idræt og Biomekanik kunne bistå i det videre arbeidet med 
etableringen.

Med bakgrunn i erfaringene fra besøket i Odense anser vi det som viktig at studiet - også i den 
kliniske delen av det - er vel integrert med de tverrfaglige behandlingsapparatet innenfor spesielt 
utredning av rygglidelser (store deler av det 5. året i utdannelsen var studentene utplassert i en 
avansert og tverrfaglig ryggpoliklinikk).  Hensikten med etableringen av dette studiet er å styrke både 
forskningen og kunnskapen om muskel- og skjelettapparatet og spesielt sørge for at den store 
gruppen av pasienter med lidelser i muskel- og skjelettapparatet blir møtt med god kompetanse i 
førstelinjetjenesten.

Valg av modell
I det videre arbeidet har fakultet forholdt seg lojalt til fakultetsstyrets vedtak i 2004, noe som 
innebærer at det i tillegg til etablering av en solid utdanning, satses på å etablere et sterkt 
forskningsmiljø rundt muskel- og skjelettsykdommer, og at det bygges opp en tverrfaglig klinisk 
enhet innenfor et universitetssykehus med ansvar for utdanning innen muskel- og skjelettsystemet.
Det ansees også som helt avgjørende å bygge opp kliniske fagmiljøer i primærhelsetjenesten som kan 
ivareta utdanningsoppgaver ved utplassering og praksisveiledning. Disse fagmiljøene må også inngå i 
formalisert samarbeid med den tverrfaglige kliniske enheten på sykehuset.  

Det er valgt å fremme et forslag der hele utdannelsen blir gjennomført ved UiO. Dette valget ble 
gjort blant annet, fordi det ble ansett som viktig å bygge videre på det undervisnings- og 
forskningssamarbeid som allerede finnes mellom Det medisinske fakultet og Oslo 
universitetssykehus. Fakultetet tror også at denne modellen vil bidra til bedre forståelse av muskel-
og skjelettsykdommer hos fremtidens medisinere, og legge til rette for god samhandling mellom 
leger og kiropraktorer i primærhelsetjenesten.

Det forutsettes etablering av en kiropraktorutdanning etter modell av Det Syddanske universitet i 
Odense, med sterk integrering i medisinstudiet.

Det forutsettes at masterprogrammet i klinisk biomekanikk (kiropraktikk) skal finansieres gjennom 
Kunnskapsdepartementets og universitetets ordinære finansieringsmodell etter en 
innfasingsperiode. Det forutsettes at studiet legges i finansieringskategori A, som fullt utbygd med 
100 studieplasser gir Universitetet i Oslo om lag 34 mill kroner i studieplassfinansiering.

Kunnskapsdepartementet finansierer studier gjennom tildeling av studieplasser og gjennom avlagte  
studiepoeng, samt bestemmer hvilken finansieringskategori studiet skal ligge i. Til sammen blir dette 
finansieringen knyttet til studieprogrammet. Med universitetets modell for nedskalering av KD-
prisene, samt en forventning om 80 % gjennomføring (som er optimistisk i forhold til erfaringer gjort 
ved Syddansk universitetet) vil studiet gi fakultetet en årlig inntekt på om lag 21 mill kroner.

Det bør vurderes om UiOs nedskalering av KDs priser reduseres eller fjernes ved etableringen av 
kiropraktorstudiet, da det forutsettes at nødvendige arealer og annen infrastruktur dekkes av 
departementet ved etableringen av studiet.

Vedlegg 1 viser antatt opptrapping av inntektene. 
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Opptak
Det forutsettes i det følgende et årlig opptak på 20 studenter, det vil si 100 studieplasser ved fullt 
utbygd studium. Det forutsettes videre at studentene begynner på første semester på våren, selv om 
opptaket skjer et halvt år tidligere (samordnet opptak).

Med et opptak på 20 studenter, kan det være utfordringer med å få 20 uteksaminerte kandidater 
ferdig hvert år. I Odense har det vært stor frafall i studiet, som primært skyldes studentens overgang 
til medisinstudiet. I Odense gjennomføres et todelt opptak. Den første kvoten får opptak 
utelukkende på gode karakterer, den andre kvoten må foreta en ”multiple choice test”, hvor de 
beste går videre til et motivasjonsintervju. Erfaringer fra Odense er at frafallet i gruppen som har 
gjennomgått motivasjonsintervjuet er minimalt, men det er et stort frafall fra gruppen som har 
kommet inn på bakgrunn av karakterer.

Opptak med ”multiple choice” og motivasjonsintervjuer er meget ressurskrevende, men det må 
gjøres en vurdering av opptaksmetode basert på erfaringene fra Danmark. Videre må det vurderes 
differensierte eksamener for å hindre lekkasje til medisinstudiet.

Det er en rekke forberedelser som må gjøres før et eventuelt opptak av de første studenter, blant 
annet:

 Vedta en studieplan

 Rekruttere ansatte og studenter

 Oppgradere eksisterende arealer

 Utstyrsanskaffelser

 Bygge/leie egnede lokaler

I det følgende forutsettes første opptak i 2016, med studiestart vårsemesteret 2017.

Basert på erfaringene med andre og mindre studieprogrammer integrert i medisinstudiet, påpekte 
flere fakultetsstyremedlemmene behovet og viktigheten av å bygge identitet blant 
kiropraktorstudentene og i fagmiljøet. Anbefalinger fra Syddansk Universitet er at det ansettes to 
erfarne studenter som kan guide studentene gjennom den sosiale studiestart og to erfarne studenter 
for å ivareta utfordringer av mer faglig karakter i det første halvår av studiet. For en eventuell ny 
kiropraktorutdanning ved UiO, bør det utvikles et lærerkorps av praksisveiledere som i førte omgang 
må være drivere for identitetsbyggingen, En slik felles identitet må opparbeides til dels gjennom 
skolering av praksisveiledere og til dels gjennom å inkludere dem i samarbeid med fagmiljøene ved 
fakultetet.  Dette må være gjort før studentene starter. 
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Undervisnings- og forskningsbehov

Figuren nedenfor angir den tentative studieplanen i fugleperspektiv:

Semester

1

B
ac

h
e

lo
r

2
3
4
5
6
7

8

M
as

te
r

9
10

Turnustjeneste i 1 år

Felles utdanning Medisin/Kiropraktikk

Særegne kiropraktorfag

Prosjektdelen i Kiropraktorutdanningens Masterdel

Det forutsettes at det etableres en kiropraktorutdanning etter modell av Det Syddanske universitet i 
Odense. Selv om studieplanen Oslo96 er under revisjon, forutsettes det nå at kiropraktorstudentene 
følger medisinstudiet i store trekk de første 4. semestre, på samme måte som odontologi- og 
ernærings- studentene.  På flere områder vil det være overlapping med studieplanen i medisin, og 
det blir viktig å identifisere berøringspunktene mellom disse for å sikre størst mulig grad av 
samkjøring og holde seg innenfor de rammene som gjelder mht totalt antall timer organisert 
undervisning. Studieplanen i medisin må av samme grunner gjennomgås i detalj slik at elementer 
som ikke har relevans for kiropraktorutdanningen utgår for kiropraktorstudentene forutsatt at dette 
ikke går utover de samlede læringsmål som gjøres gjeldene. 

Masterdelen består i hovedsak av klinisk undervisning og praksis. Denne foreslås lagt dels til 
spesialisthelsetjenesten hvor leger, kiropraktorer og fysioterapeuter arbeider i team, og dels i en 
egen undervisningsklinikk underlagt fakultetet, sammenlignbart med studentklinikken i 
odontologistudiet. I tillegg bør det vurderes å innføre en praksis gjennom utplassering tilsvarende 
utplassering i allmennmedisin. Kombinasjonen av klinisk undervisning og tverrfaglighet i så vel 
primær- som spesialisthelsetjeneste sikrer høy kvalitet og relevans på det kliniske området, og 
representerer en videreutvikling av de modeller for klinisk undervisning en i dag finner ved 
kiropraktorstudiene i henholdsvis England og Danmark. 

Modellen som er valgt vil således gi studentene innsikt i og forståelse for samhandling både på tvers 
av profesjonene og mellom nivåene i helsetjenesten i tråd med Samhandlingsreformen og føringene 
lagt i Meld.St. 13 Kunnskap for velferd.

Undervisningen av kiropraktorstudentene vil være som de øvrige undervisnings- og læringsformer:
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 Forelesninger

 Seminarer

 Demonstrasjoner, øvelser og kurs i biokjemi, molekylærbiologi, genetikk, cytologi, histologi, 
fysiologi, statistikk, biologi, samfunnsmedisin, metode, patologi, fysiologi, mikrobiologi, 
anatomi, immunologi, ernæring, ferdighetstrening

 Problembasert læring/casebasert læring

 Utplassering i praksis

 Klinisk smågruppeundervisning

 Klinikker

 Avdelingstjeneste

Første halvdel av studiet er problembasert læring/casebasert læring en sentral læringsform.  
Studentene arbeider i grupper på 7-8 som møtes med en lærer ca 2 ganger pr uke.  Omfanget av 
denne arbeidsformen avtar i løpet av studiet for å gi plass til klinisk smågruppeundervisning.

Ressursbehov - undervisning
Vi forutsetter i alt videre arbeid med etablering av kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet 
at utdanningen legges i finansieringskategori A, både bachelor-og masterprogrammet. Etablering av 
en forskningsbasert kiropraktorutdanning med delte stillinger mellom forskning og undervisning vil 
medføre økt forskningsaktivitet og kompetansebygging innen relevante områder fra basalmedisin til 
klinikk på muskelskjelettområdet. Det blir naturlig å se dette i perspektiv av helsedirektoratets 
anbefaling om å opprette en nasjonal enhet for forskning og fagutvikling innen muskelskjelettlidelser 
der kiropraktikk gis særlig prioritet. Men siden dette handler om å opprette et helt nytt studium her i 
landet,er dette betydelig mer ressurskrevende enn å øke antall studieplasser i et allerede 
eksisterende studieprogram. Dette gjør mellom annet at det må rekrutteres  inn vitenskapelig 
ansatte med en kompetanse som for tiden ikke finnes her i landet,  og det må investeres i 
nødvendige utstyr og egnede lokaler som fakultetet ikke har nå. Det medfører et behov for 
investeringer i rekruttering, samt lønns- og driftsmidler, som er høyere enn det som ligger i den 
ordinære studieplanfinansieringen.   Det forutsettes derfor at det må etableres overgangsordninger 
på 10 til 15 år, for at faget vil være fullt ut konkurransedyktig med andre mer etablerte fag på 
forskningsområdet. Erfaringer fra Danmark viser at det i løpet av 10 til 15 år er mulig å bygge opp et 
internasjonalt sterkt forskningsmiljø på området.

Personalressurser
All undervisning på universitetet skal være forskningsbasert. De vitenskapelige ansatte skal dele 
arbeidstiden sin mellom universitetets to kjerneoppgaver, undervisning og forskning.  Det medisinske 
fakultet benytter følgende stillinger:

 Professor i hovedstilling

 Professor II

 Førsteamanuensis

 Kliniske stipendiater (stipendiater med ansettelsestid 4-6 år)

 Universitetsstipendiater (stipendiater med ansettelsestid 3-4 år)

 Universitetslektorer (primært brukt til praksis)

Uten en detaljert studieplan er det utfordringer å si noe om årsverksbehovet for å dekke 
undervisningen. For å anslå lærerbehovet har vi forutsatt:
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1. Undervisning i semestrene 1-4A foregår sammen med medisinstudentene. Der det er kurs-
og gruppeundervisning, opprettes det i tillegg ett kurs og to grupper.

2. Undervisning i semestrene 4B-6: 50 % av undervisningen er forelesning, 25 % av 
undervisningen er kurs og 25 % av undervisningen er grupper. For hvert studiepoeng gis det 
6 timer direkte undervisning til studenten.

3. Undervisning i semester 7-10: Undervisningen foregår i (kliniske) grupper. For hvert 
studiepoeng gis det 6 timer direkte undervisning til studenten.

4. For å dekke intern og ekstern evaluering og veiledning økes ressursbehovet med 20 %.

Med disse forutsetninger, vil en opptrappingsplan for lærerressurser bli som følger:

2017 2018 2019 2020 2021

Totalt undervisningsbehov 862 2 287 4 512 9 392 14 272

Totalt timebehov 1 724 4 574 9 024 18 784 28 544

Totalt årsverksbehov 1,3 3,3 6,6 13,8 20,9

Påslag for evaluering og 
veiledning

1,56 3,96 7,92 16,56 25,08

Totale kostnader (mill kr) 1,794 4,554 9,108 19,044 28,842

Utreningene er gjort med 2013-satser og er ikke justert for antatt lønnsstigning. For nærmere 
utregning henvises til vedlegg 2. Rekrutteringen av stillingene må skje minimum 2 år  før studentene 
starter. Det vil særlig være viktig å rekruttere gode praksisveiledere tidlig, slik at de sammen med 
øvrige ressurspersoner, kan bidra til en felles faglig plattform  med god sammenheng mellom det 
som undervises gjennom  kurs og individuell veiledning. 

Forskningsbasert undervisning
All undervisning på universitetet skal være forskningsbasert, og et styrket forskningsmiljø på muskel-
skjelett blir derfor et første skritt på veien til å etablere en utdanning i kiropraktikk. Det permanente
lærerbehovet for å etablere kiropraktorstudiet er ca 21 årsverk, hvorav ca halvparten utgjør 
forskningsressurser.  Til forskningsressursene må det allokeres nødvendige arealer, 
forskningsinfrastruktur og ”startmidler” for å bygge opp den nasjonale akademiske kompetanse som 
er nødvendig for å rekruttere lærerkrefter, og ikke minst for å øke innsatsen på området muskel- og 
skjelettlidelser.  Det vil derfor bli foreslått å bygge opp en forskningsenhet i sammenheng med 
etablering av utdannelsen i kiropraktikk som vil bidra til en bredere satsing og et mer tverrfaglig 
samarbeid enn hva som ville være tilfelle uten utdannelsen.

Utplassering
I bachelorutdanningen inngår klinikkopphold, som gjennomføres hos privatpraktiserende
kiropraktorer. Slik får studentene en opplevelse av hva det vil si å være kiropraktor, på tilsvarende 
måte som medisinstudentene er tidlig ute i allmennpraksis. Det må derfor opprettes et nettverk av 
praktiserende kiropraktorer i Oslo område, og ved fast tilsetting av kiropraktorer i 10-20 % stilling 
oppnås profesjonsnærhet og forankring av utdanningen blant klinikere. 
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Antall dager bachelorstudentene skal utplasseres i praksis, må bestemmes når studieplanen legges, 
men det antas at det vil ligge et sted mellom 10-15 dager pr student. I tillegg vil det være nødvendig 
med omfattende individuell veiledning i klinikkene. 
For å gjøre logistikken med utplasseringen mulig, vil det måtte tilsettes minimum 10 lektorer i 20 % 
stilling med ansvar for praksisopplæring på bachelorutdanningen. Dette utgjør totalt 2 årsverk.

2017 2018 2019 2020 2021

Antall/årsverk 5/1 5/1 10/2 10/2 10/2

Kostnad (mill kr) 0,870 0,870 1,740 1,740 1,740

Når studieplanen legges bør det vurderes om noe av den kliniske undervisningen skal legges til 
utplassering hos praktiserende kiropraktorer, og i noe mindre grad i en studentklinikk. Dette vil gi 
større behov for universitetslektorer enn ovenfor antydet. Her kan tall fra masterstudiet i manuell 
terapi ved UiB benyttes som grunnlag. De har totalt 250 timer veiledet praksis. Det er rimelig å anta 
at et tilsvarende antall timer veiledet praksis er nødvendig også for kiropraktorstudentene i 
masterdelen.   

Profesjonsrettede fag
De profesjonsrettede fag, det vil si kiropraktorspesifikke fag, vil både være teoretiske fag og praktiske 
ferdighetsfag. Praktiske ferdighetsfag er:

 Palpasjon og bevegelsespalpasjon

 Behandlingsteknikker relatert til columna inkludert manipulasjonsbehandling 

 Objektiv undersøkelse av bevegelsesapparatet

 Ekstremitetssmerter – forebyggelse, diagnostikk og behandling

 Trening og øvelsesterapi

De praktiske ferdighetsfag ivaretas best av kiropraktorer med klinisk erfaring fra primærpraksis, uten 
forskningsforpliktelse. Uten en detaljert studieplan vil behovet kun være et anslag. 

Vi antar behovet er inntil 4 årsverk kiropraktorer som eksterne universitetslektorer, samt 1-2 årsverk 
fysioterapeuter, også som eksterne lektorer.

Universitetslektorene må tilbys kurs i universitetspedagogikk.

Vi antar at de teoretiske profesjonsrettede fag dekkes innenfor årsverksanslaget gitt ovenfor.

Arealer for profesjonsrettede fag vil bli omtalt under kapittelet om areal.

Rekrutteringsstillinger
Det medisinske fakultet hadde i 2012 ca 290 utførte årsverk i rekrutteringsstillinger, hvorav ca 165 
årsverk var internt finansierte. Stipendiatstillingene ved fakultetet har tilsettingstid fra 3 -6 år. 
Tilsetting utover 3 år, som er definert som forskningstiden for en stipendiat, er tid til  undervisning. 
Fakultetet har god erfaring, spesielt i klinikken, med stipendiatstillinger som også har en andel 
undervisningsplikt. 

Per i dag er det allerede 4 kiropraktorer som er stipendiater ved fakultetet, 3 av disse er i sluttfasen 
med sine prosjekter og ventes å disputere innen 1-2 år, en vil disputere i juni 2013.
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For å bygge og videreutvikle fagmiljøet i muskel- og skjelettforskning, vil det være et stort behov for 
rekrutteringsstillinger i oppstartsperioden, både for å rekruttere kiropraktorer til vitenskapelige 
toppstillinger og for å bygge opp en forskningsvirksomhet i faget. Rekrutteringsstillingene vil i tillegg
fungere som ”startpakker” ved rekruttering av vitenskapelige toppstillinger. 

Vi antar at det er et særskilt behov for rekruttering av stipendiater og postdoktorer fra og med 2014 
og 8 til 10 år fremover. Etter hvert antar vi at en del av rekrutteringsstillingene kan finansieres 
eksternt, men det vil likevel være et behov for å øke fakultetets generelle portefølje av 
rekrutteringsstillinger permanent, med øremerking til denne satsingen.

Totalt foreslår vi 15 stipendiatstillinger (4 og 5 årige), 3 postdoktorstillinger og 2 
kompetanseopprykksstillinger (mellom postdoktor og toppstilling) i opptrappingsperioden.

For nærmere spesifisering henvises til vedlegg 3.  

Andre stillinger
Det vil også være varige behov for teknisk og administrative stillinger.  

Administrasjon
Administrative stillinger skal dekke oppgaver i forbindelse med opptak, studieplanlegging, studie- og 
studentveiledning, eksamensplanlegging m.m. I tillegg trengs det administrasjon for porteføljen av 
eksterne lektorer.  Det er også behov for administrasjon/kontorpersonale til den foreslåtte 
studentklinikken (omtales senere). Vi antar at behovet vil være 4-5 årsverk totalt.

Teknikere
En rekke av de vitenskapelige stillingene, vil være knyttet til laboratoriefag.  Andre vil være mer 
kliniske stillinger, men med forskning som tar i bruk avansert vitenskapelig utstyr. Begge typer 
stillinger har behov for tekniske stillinger. Vi anslår at behovet er 3-5 årsverk.

Midlertidige stillinger
Tiden frem til oppstart våren 2017 vil defineres som prosjektperioden, med omfattende 
studieplanarbeid, rekruttering av personell og areal- og utstyrsanskaffelser. For å lede og koordinere 
dette arbeidet er det behov for prosjektleder med vitenskapelig bakgrunn. Vi antar at det er en 
fordel med god lokal kunnskap om UiO og fagmiljøene ved Det medisinske fakultet og/eller Oslo 
universitetssykehus. 

I planleggingsfasen vil det også være behov for en bred arena for planlegging av det nye studiet ved å 
knytte sammen enheter og geografisk spredte fagfelt. Evnen og muligheten til å skape entusiasme i 
fagmiljøene må heller ikke undervurderes. Vi foreslår at det i prosjektperioden også foretas noe
frikjøp av vitenskapelig personell i både basalfagene og  klinikken. Videre ser vi for oss å innhente 
noe ekspertise fra Syddansk Universitet for bistand i etableringen. Totalt 1 årsverk i året i to år
prosjektperioden er definert.

I prosjektperioden vil det være behov for ett administrativt årsverk på seniorrådgivernivå.

Areal
Arealer er en stor utfordring, både i basalmedisin og i klinikken. Med studiestart i vårsemesteret blir
utfordringene i de biomedisinske fagene noe mindre enn ved start i høtsemestereret, da dette 
semesteret har et noe lavere studenttall enn høstsemesteret initialt.  Den største utfordringen i de 
biomedisinske fag er knyttet til disseksjonssalene. I klinikken og i de mer profesjonsrettede fagene er 
arealutfordringene store, med behov for tilleggsarealer.
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Det er også viktig å være klar over at OUS sin arealsituasjon er krevende og fremtidig lokalisering er 
ikke avklart. I budsjettet er det derfor tatt utgangspunkt i at undervisningen må etableres i 
midlertidige arealer til endelig beslutning om hvor OUS lokaliseres er tatt. På hvilken måte dette skal 
gjennomføres må avklares med OUS, som må stå for etablering og drift av lokaler som inngår i den 
kliniske delen av studiet. Dette kan trolig best skje ved bygging av en midlertidig brakke eller en 
oppgradering av et fraflyttet bygning på Ullevål-området.

Domus Medica

Disseksjon for medisin-, ernærings- og odontologistudentene foregår  i Domus Medica. Det er i dag 
sprengt kapasitet og dårlige arbeidsforhold for både studenter og ansatte. Det er tre 
disseksjonssaler, hvorav en av salene pr i dag ikke er egnet til disseksjon grunnet dårlig ventilasjon.

Det er i 2013 blitt foretatt en utredning med ulike løsningsforslag for oppgradering av ventilasjonen 
for deler av disseksjonsarealene i Domus Medica. Vedlagte skisseprosjekt (vedlegg 4) er estimert til 
ca 4 mill kroner, men dekker bare deler av anlegget (sal 3). For å øke kapasiteten er det behov for en 
tilsvarende forbedring i sal 1 og sal 2. I tillegg finnes flere andre rom som med ombygginger og 
tilpasninger kan utnyttes bedre.

Vurdert etter areal og omfang, og med skisseprosjektet på 4 mill kroner som utgangspunkt, antas det 
et behov for utbedringer på 10-12 mill kroner.

En betydelig del av undervisningen i bachelordelen vil foregå i Domus Medica. Dette vil øke 
bemanningen ved Institutt for medisinske basalfag og det må påregnes enkelte mindre ombygginger 
for å gjøre plass til flere ansatte. Pr i dag har vi ingen anslag på disse kostnadene, da fordeling av 
undervisningsressurser første kan gjøres når studieplanen blir lagt.

Tilleggsarealer
Det er helt nødvendig å fremskaffe tilleggsarealer, både til undervisning, ferdighetstrening, 
studentklinikk og forskning.  I tillegg vil det foregå klinisk undervisning i spesialisthelsetjenesten, og 
det er en stor fordel at disse arealene er i umiddelbar nærhet til hverandre for å oppnå synergier.

Arealbehovet er beregnet med hjelp fra sivilarkitekt og Teknisk avdeling ved UiO, og må anses som 
grove overslag. Et tentativt romprogram finnes i vedlegg 5.

Ferdighetssenter

Praktiske ferdigheter skal undervises i et Ferdighetssenter, både på bachelor og masterprogrammet. I 
tillegg til undervisning av kiropraktorer, vil ferdighetssenteret bli benyttet til egenaktivitet for 
studentene. For å gjøre logistikken enklest, og etter anbefaling fra Syddansk Universitet, anbefaler vi 
at Ferdighetssenteret etableres med to ferdighetssaler, hver med 10-12 kiropraktorbenker.
Ferdighetssenteret kan også, i den grad kapasiteten tillater det, med fordel anvendes til å undervise 
medisinstudenter i kliniske undersøkelser av bevegelsesapparatet.

Antatt arealbehov 390 m2 (netto).

Kombinert studentklinikk og poliklinikk

Det foreslås å opprette en felles studentklinikk/poliklinikk. Med dette oppnås et bedre samlet 
behandlingstilbud til befolkningen, samtidig som studentene eksponeres og får direkte erfaring med 
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samhandling mellom nivåene i helsetjenesten og relevante spesialiteter på muskel- og 
skjelettområdet. 

Klinikken bør ligge sentralt og være lett tilgjengelig med offentlige kommunikasjonsmidler. Enten 
som en del av selve klinikken, eller i direkte tilknytning til denne, bør det være et grupperom med 
kapasitet til hele kullet (20 personer), arbeidsplasser for studenter til etterarbeid med journal, 
litteratursøk, lesing av billeddiagnostikk mv. 

Ved OUS er det i dag en ryggpoliklinikk som i praksis fungerer slik man har i Danmark, men uten 
studenter. Ved etablering av studentpoliklinikk bør denne legges knyttet til et slikt tverrfaglig miljø. 
Per i dag er det store arealmessige utfordringer ved OUS og det er ikke mulig å etablere en slik 
studentpoliklinikk uten nye arealer.

Administrasjon og veiledere må ha egne kontorer samt arealer til venterom og resepsjon, toaletter, 
pause/spiserom, garderobe/dusj mv. 

Klinikken bør også være tilrettelagt og tilstrekkelig rommelig slik at studenter i første del av studiet 
kan observere studentene som har klinikktjeneste. 

Antatt arealbehov 1 000m2 (netto).

Forskningsenhet

I tilknytning til ferdighetssenteret og studentklinikken, foreslås etablering av en forskningsenhet med 
arbeidsplasser i forbindelse med nyrekrutteringen og forskningssatsing på muskel-skjelett.
Forskningsenheten vil innholde kontorer for seniorforskere/professorer og stipendiater, samt 
laboratorier for blant annet blodprøvetaking, bevegelse og smertemåling.

Antatt arealbehov 390m2 (netto).

I tillegg er det beregnet inn 75 m2 studentarbeidsplasser.

Innredning av leide eller nybygde lokaler er beregnet med 2 000 kroner pr kvm, noe som gir 5,8 mill 
kroner. 

Utstyr til Ferdighetssenter, Studentklinikk og forskningssatsingen

Ferdighetssenter
Behandlingsbenker
Det er behov for å utstyre Ferdighetssalene med kiropraktorbenker av ulike typer. I alt er det behov 
for 22-24 benker til sammen i begge ferdighetssalene. Prisene varierer mellom 100 000 og 200 000 
kroner. Totalt vil kostnadene beløpe seg til ca 4,4 mill kroner.

Ryggsøyler/ekstremitetsledd/skjelett
Ferdighetssentrene skal utstyres med hele skjelett, ryggsøyler og ekstremitetsledd (ankel, fot, kne, 
hofte, skulder, albu, hånd og håndledd).

Etter innhenting av priser fra Syddansk Universitet: ca 100 000 kroner

Utstyr til finmotorisk trening og treningsterapi
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Ferdighetssentrene skal også ha utstyr til finmotorisk trening og treningsterapi. Dette er utstyr som 
medisinballer av ulik tyngde, treningsballer, vekter og elastikkbånd.

Etter innhenting av priser fra Syddansk Universitet: ca 50 000 kroner.

Utstyr til opptak og avspilling av videopodcast
Ved kiropraktorstudiet i Odense er de i ferd med å anskaffe utstyr til opptak og avspillelse av 
videopodcast. Utviklingen i muskel-skjelett ferdighetstrening går i retning av å gjøre mester/svenn-
prinsippet mer visuelt. Ved å bruke ny teknologi åpnes det opp for nye pedagogiske og didaktiske 
utviklingsmuligheter.

Kostnadene ved denne anskaffelsen i Odense er vel 2 mill kroner. Vi foreslår at det legges 2,5 mill 
kroner for en tilsvarende anskaffelse i Oslo. Anskaffelsedokumentet fra Syddansk Universitet
vedlegges (vedlegg 6).

Studentklinikk/poliklinikk
Behandlingsbenker
Studentklinikken dimensjoneres med 15 behandlingsrom, alle med behandlingsbenker. Med samme 
anslag for pris pr behandlingsbenk, blir antatt kostnad ca 3 mill kroner.

Billeddiagnostikkog elektrofysiologisk utstyr 
Både konvensjonell røntgen og moderne billedteknologi (CT, MR, ultralyd) er helt nødvendig for å 
kunne visualisere normalforhold og sykdomsprosesser i ryggsøylen og omkringliggende vev. Slikt 
billedutstyr er derfor helt nødvendig for å kunne drive en «state-of-the-art» undervisning og 
forskning i kiropraktikk både i den prekliniske og kliniske delen av studiet.  Dette er nærmere 
spesifisert i ECCE-standarden for akkreditering av kiropraktorutdanninger i Europa. Dyremodeller 
benyttes i en rekke ulike eksperimentelle prosjekter. Innen området – muskel-/skjelettsystem kan 
dyr benyttes til å studere utvikling og endring over tid i ledd, skjelett og muskler under ulike 
eksperimentelle påvirkninger og/eller med utgangspunkt i ulike genetiske konfigurasjoner. Nyere 
type høyfeltsstyrke MR gir svært god oppløsning i bildene og mulighet for effektiv innsamling av data.

Solid nevrobiologisk kunnskap er nødvendig for forståelse av smerte og motorikk. De basalfaglige og 
kliniske miljøene ved UiO og OUS har langvarige tradisjoner for undervisning, forskning og klinikk 
innen nevrobiologi. Nødvendig utstyr for demonstrasjon av nevrofysiologiske prinsipper og objektiv 
smertemåling må være på plass ved oppstart av kiropraktorstudiet for å gi studentene forståelse for 
basale mekanismer og individuelle forskjeller, f.eks. i smertefølsomhet. Dette utstyret vil også bli 
benyttet til forskning innen de samme områdene.

Det er likeledes behov for 3D digital hologramteknologi for anatomiundervisningen, slik at det blir 
mulig å oppfatte strukturers tredimensjonale organisering direkte på storskjerm noe som vil bidra til 
å mye bedre kunne studere ryggsøylens anatomi i undervisningssammenheng. Utstyret vil heve 
kvaliteten på undervisningen og er godt egnet til undervisning på muskel-/skjelettsystemet.

Investeringsbehov for slikt utstyr som både kan dekke den kliniske og den prekliniske delen av 
studiet: 

Utstyrsbehov i klinisk forskningsenhet og poliklinikk:

MR (6-10 mill kroner)
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CT (4,5 – 8 mill kroner)

Røntgen (3-5 mill kroner)

Ultralyd  (0,3-0,8 mill kroner)

Utstyr til smertemåling (1,5 mill kroner)

Utstyr til nevrofysiologiske målinger og demonstrasjoner (0,8 mill kroner)

Utstyrsbehov i Institutt for basalmedisin 

MR for dyrestudier (10 mill kr)

3D digital hologramteknologi for anatomiundervisningen (3 mill kr)

Drift
Generell drift
I oppbyggingsfasen er det behov for generelle driftsmidler knyttet til ansettelser av vitenskapelig 
personale. Størrelsen på driftsmidler vil avhenge av fagområde (våte eller tørre fag) og muligheter for 
rekruttering. Rekruttering fra utlandet vil for eksempel kreve større driftsmidler (”startpakker”). I 
budsjettet er det lagt inn 300 000 pr vitenskapelig årsverk.

Det er i tillegg lagt inn varige kostnader på laboratoriekurs på 250 000 kr pr år, da studentene 
forutsettes å ta samme kurs som medisinstudentene.

E-læringsressurser
En av fakultetets store satsinger er E-læring. Fakultetet skal legge til rette for at studenter møter 
varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruk av digitalt støttede læringsformer. Dette er et
felt i stadig utvikling og krever en årlig avsetning.

Det foreslås at det legges inn en avsetning på 1 mill kroner årlig i tre år, deretter en årlig avsetning på 
0,5 mill kroner.

Universitetssykehustilskudd
En betydelig del av den kliniske undervisningen vil foregå i spesialisthelsetjenesten/Oslo 
universitetssykehus. Undervisningen vil foregå i de fleste avdelinger og blant annet omfatte fag som 
revmatologi, nevrologi, ortopedi og radiologi. Det forutsettes at universitetssykehuset får 
kompensert for de økte utgifter til universitetsfunksjonen som et økt antall studenter innebærer. 
Dette tilsvarer det såkalte funksjonstilskudd som blir tildelt universitetsklinikkene for å ha 
medisinstudenter i avdelingene.
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Oppsummering tentativt budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fast vitenskapelig personalet 1 794 000      4 554 000      9 108 000      19 044 000       28 842 000       28 842 000       28 842 000       28 842 000       28 842 000       28 842 000 28 842 000

Rekrutteringsstillinger - midlertidig satsing 2 700 000   6 300 000      9 900 000      12 600 000    11 700 000       11 700 000       8 100 000         5 400 000         1 800 000         

Rekrutteringsstillinger - varig økning - 8 årsverk 7 200 000         7 200 000         7 200 000         7 200 000   7 200 000   

Utplassering 870 000          870 000          1 740 000      1 740 000         1 740 000         1 740 000         1 740 000         1 740 000         1 740 000         1 740 000   1 740 000   

Universitetslektorer* 1 740 000      1 740 000      2 610 000      5 220 000         5 220 000         5 220 000         5 220 000         5 220 000         5 220 000         5 220 000   5 220 000   

Administrative stillinger (ltr 68) 1 566 000      3 915 000      3 915 000      3 915 000         3 915 000         3 915 000         3 915 000         3 915 000         3 915 000         3 915 000   3 915 000   

Tekniske stillinger (ltr 60) 1 350 000      2 700 000      2 700 000      2 700 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000   2 700 000   

Prosjektstillinger (ltr 85 og ltr 80) 3 400 000   3 400 000      

Arealer leie 7 800 000      7 800 000      7 800 000      7 800 000         7 800 000         7 800 000         7 800 000         7 800 000         7 800 000         7 800 000   7 800 000   

Arealer innredning av leide lokaler 5 800 000      

Arealer oppgradering (Domus Medica) 6 000 000   6 000 000      1 000 000      1 000 000      

Podcastutstyr 2 500 000      

MR 8 000 000      

CT 6 000 000      

Røntgen 4 000 000      

Ultralyd 2 400 000      

Smertemålingsutstyr/nevrofysiologisk utstyr 2 300 000      

3D hologramteknologi 3 000 000      

MR for dyreforsøk 10 000 000    

Behandlingsbenker 7 400 000      

Avskrivning utstyr (15 % pr år) 1 830 000      6 840 000      6 840 000         6 840 000         6 840 000         6 840 000         6 840 000         6 840 000         6 840 000   6 840 000   

Mindre utstyr 200 000          100 000          50 000            50 000               50 000               50 000               50 000               50 000               50 000               50 000        50 000        

e-læring 1 000 000      1 000 000      1 000 000         500 000            500 000            500 000            500 000            500 000            500 000      500 000      

Generelle driftsmidler (knyttet til vit.stillinger) 390 000          990 000          1 980 000      4 140 000         6 270 000         3 135 000         3 135 000         3 135 000         3 135 000         3 135 000   3 135 000   

Driftsmidler knyttet til laboraoriekurs 250 000          250 000          250 000            250 000            250 000            250 000            250 000            250 000            250 000      250 000      

TOTALT 12 100 000 49 410 000    70 049 000    51 593 000    64 399 000       75 827 000       69 092 000       73 592 000       69 992 000       68 192 000       68 192 000 68 192 000

Budsjett for kiropraktorutdanning
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Vedlegg
Vedlegg 1: Opptrapping av inntekter

Vedlegg 2: Opptrappingsplan for lærerressurser

Vedlegg 3: Opptrappingsplan for rekrutteringsstillinger

Vedlegg 4: Skisseprosjekt Disseksjonssalen

Vedlegg 5: Tentativt romprogram

Vedlegg 6: Kostnadsoverslag Digital-AV (fra Syddansk Universitet)

Vedlegg 7: Oppsummering av tentativt budsjett
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Utredning om etablering av kiropraktorutdanning 

 

Det vises til Innst. 12 S (2016–2017) der flertallet i KUF-komiteen ber regjeringen arbeide for 

at det etableres en femårig masterutdanning for manuellterapeuter og tilsvarende for 

kiropraktorer ved et norsk universitet. Det vises videre til kunnskapsministerens brev av 3. 

mars 2017 med svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr 740. Her framgår at  

kunnskapsministeren vil be UiO, med bakgrunn i deres tidligere arbeid, oppdatere og 

ferdigstille en detaljert oversikt over de nødvendige kortsiktige faglige og økonomiske 

investeringer og de langsiktige driftskostnader ved å etablere en femårig 

kiropraktorutdanning.  

 

Det vises også til brev av 3. februar 2012 der departementet ba Universitetet i Oslo (UiO), 

Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger (UiO) enten hver for seg eller i 

samarbeid utvikle modell for kiropraktorutdanning og legge fram mulig kapasitet og 

kostnader. UiO leverte eget forslag, mens UiB og UiS la fram felles forslag.  

 

I 2011 ga Kunnskapsdepartementet et ekspertpanel i regi av NIFU i oppdrag å gjennomføre 

en fagevaluering av forskningen innen muskel- og skjelettlidelser avgrenset til kiropraktors 

fagfelt og yrkesutøvelse. Fagevalueringen er et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for 

vurderingen av å opprette en forskningsbasert mastergradsutdanning i kiropraktikk. 

Ekspertpanelet peker i sin rapport på viktige forutsetninger som må være oppfylt for 

etablering av en kiropraktorutdanning. En av de viktigste forutsetningene er at 

kiropraktorutdanningen foregår innenfor et flerfaglig/tverrfaglig sammensatt forsknings- og 

læringsmiljø i medisin og helse slik at både faglig konsentrasjon og kunnskapsmessig bredde 

sikres.  

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref Vår ref 

17/1161 

Dato 

26. juni 2017 

 

 



 

 

Side 2 
 

Departementet ber med dette institusjonene utarbeide en modell for en nasjonal 

kiropraktorutdanning. Departementet ber videre om detaljert budsjett for investering og 

driftskostnader på både kort og lang sikt for etablere og drive en kiropraktorutdanning. 

Forslagene bør ta utgangspunkt i ekspertpanelets anbefaling om et helhetssyn på forskning 

og utdanning innenfor feltet bevegelsesapparat og muskel og skjelett. Videre ber 

Kunnskapsdepartementet hver av institusjonene legge til grunn ulike alternativer for antall 

studieplasser i sine budsjetter. 

 

Departementet har ikke tatt stilling til om departementet vil foreslå oppretting og finansiering 

av studieplasser innenfor kiropraktorutdanning. Dette vil være del av de ordinære 

budsjettprosessene. 

 

Forslagene bes oversendt Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2017. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Lena Engfeldt 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 
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0316 OSLO 

 



 



           SAK 40 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Styret v/ Det medisinske fakultet  

Fra: Forskningsadministrasjonen 

Sakstype: Vedtakssak 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: 2 

Møtedato: 26 september 2017 

Sakstittel: Retningslinjer for SFF‐virksomhet ved Det medisinske fakultet 

 

 

Bakgrunn 
Det er etablert institusjonelle retningslinjer for SFF-virksomhet ved UiO. Hensikten med 
retningslinjene er å sikre etterlevelse av Forskningsrådets krav og retningslinjer for Sentre 
for fremragende forskning. Universitetsdirektøren har delegert oppgaven med 
prosjektansvar for SFF til dekanen som kan delegere oppgavene videre. 
 
Regler for organisering av sentre for fremragende forskning ved Det medisinske fakultet 
Reglene er dekanens delegering av sin oppgave med å følge opp SFF ved fakultetet. De 
fakultetsspesifikke retningslinjene beskriver ansvar og delegering av oppgaver 
ved fakultetet samt hvordan SFFene skal tilordnes fakultetets organisasjon. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar "Regler for organisering av sentre for fremragende forskning 
(SFF) ved Det medisinske fakultet". 
 

 

Vedlegg 

1. Regler for organisering av Sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinske 

fakultet 

2. UiOs retningslinjer for SFF-virksomhet 

 



 

 
REGLER FOR ORGANISERING AV SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING (SFF) VED DET MEDISINSKE FAKULTET  
SEPTEMBER 2017 
 

REGLER FOR ORGANISERING AV SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING (SFF) 
VED DET MEDISINSKE FAKULTET 
 
Dette reglementet gjelder for organisering av sentre for fremragende forskning, vedtatt i 
fakultetsstyret 26. september 2017. Reglene er dekanens delegering av sin oppgave med å 
følge opp sentre ved fakultetets institutter.  
 
1. SFFer ved Det medisinske fakultet 

a. Enheter som deltar i et senter plikter å bidra til at senteret oppfyller sine mål og 
profileres som en faglig satsing. 

b. Enheter som legger ressurser inn i senteret skal sikres en rimelig andel av det faglige 
og ressursmessige utbytte som genereres i senteret. 

 
2. Virkeperiode 

a. Sentre opprettes med en virkeperiode på fem år, med mulighet for forlengelse. 
b. Forlengelse baseres på en evaluering av senterets virksomhet. Evalueringen skal 

ferdigstilles senest fire år etter opprettelsen. 
c.  Senterets forlengelse vil avhenge av oppdragsgivers vurdering av videreføring av 

oppdraget. 
d. Dersom senterets aktiviteter skal videreføres etter utløpet av andre femårsperiode 

skal denne videreføringen plasseres i universitetets til enhver tid gjeldende 
organisasjon. 

 
3. Organisasjonstilknytning 

a. Sentre ved Det medisinske fakultetet er innplassert på instituttnivå. Alle sentre skal 
ha et vertsinstitutt som har hovedansvar for virksomheten ved senteret. Dette gjelder 
også i de tilfellene senterets virksomhet springer ut fra flere institutter. 

b. Alt fast vitenskapelig og teknisk personell involvert i satsingen skal være tilsatt ved og 
lønnet fra sine respektive institutter og avdelinger. Personalansvaret for den enkelte 
medarbeider ligger på enheten. 

c. Enhetene som deltar i senteret plikter å bidra til at senteret oppfyller sine mål og 
profileres som en faglig fellessatsing. 

 
4. Økonomi 

a. Senterets virksomhet skal være totalbudsjettert ved opprettelsen. Det skal inngås 
avtaler med de samarbeidende institusjoner om ansvar for økonomiske forhold. 
Fordeling av inntekter skal avtales på forhånd. 

b. For sentrets personale skal fordeling av arbeidsplikt mellom enhet og senteret 
avtalefestes for hver enkelt. 

 
5. Styrende organer 

a. Et senter er underlagt vertsinstituttets ledelse 
b. Et senter skal ha et styre, oppnevnt av dekanen 
c. Styreleder for et senter er instituttleder eller professor som ikke deltar i senteret 
d. Senterstyrets sammensetning skal som hovedregel bestå av samarbeidspartnere 

representert på dekan-/direktør-/instituttledernivå (hvis dette ikke er hensiktsmessig 
skal dekan-/direktør-/instituttledernivå gi fullmakter til den han/hun delegerer 
styrevervet til). I senterstyret skal hver samarbeidspart være representert med 
minimum en representant. Senterleder er medlem av senterstyret med tale-, forslags- 
og stemmerett. Senterleder møter i styret på vegne av senteret. 
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e. Senterleder avgjør i samarbeid med styreleder, hvilke saker som skal settes på 
dagsorden for styremøtene. Dagsorden for møtene og innkalling til styremøte bør 
skje senest to uker før styremøtet skal avholdes. 

f. Styrets avgjørelser fattes i møter. Styret er beslutningsdyktig når minst styreleder og 
to styremedlemmer er til stede. Beslutninger er basert på simpelt flertall. Ved 
uenighet har styreleder dobbeltstemme. 

g. Senterstyret skal dokumentere sin møtevirksomhet med referater fra møtene. 
h. Senterstyret gir Fakultetsstyret en orientering årlig. 

 
6. Senterleder 

a. Senteret ledes av en senterleder som tilsettes av fakultetet etter innstilling fra 
instituttledelsen for en åremålsperiode lik senterets virkeperiode. Ved forlengelse av 
senterets virkeperiode, kan senterleders åremål forlenges. 

b. Senterleder rapporterer til instituttleder som informerer dekan og forskningsdekan. 
c. Senterleder har ansvaret for senterets drift og virksomhet innenfor de rammer som er 

gitt av de styrende organer og fakultetets overordnete føringer. Senterleder skal være 
en pådriver for eksisterende aktivitet og en aktiv initiator av ny aktivitet. 

d. Senterleder skal representere senteret nasjonalt og internasjonalt og bidra til at 
Senteret og UiOs virksomhet innen fagområdet profileres. 

e. I forbindelse med opprettelse av senteret avklarer vertsenheten delegering av 
myndighet til senterleder når det gjelder hvilke avtaler og andre dokumenter 
senterleder kan signere som ansvarlig i en egen avtale mellom vertsenheten og 
senteret 

f. Senterleder plikter å søke om eksterne midler til senterets forskning og øvrig aktivitet 
i samråd med senterets styreleder, instituttledelse samt konsultere fakultetets og 
instituttets forskningsadministrasjon om utforming av søknader. 

 
7. Styrende organers og senterleders ansvarsområder 

a. Vertsinstituttets ledelse har ansvaret for: 
i. Overordnede planer, strategier, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, 
ii. Årsplan og budsjett 

b. Senterleder/senterstyre har ansvar for forvaltning av de bevilgninger som stilles til 
rådighet for sentrets aktiviteter. 

c. Senterleder/senterstyre har i samspill med vertsinstituttet ansvar for at senterets 
virksomhet er godt forankret ved de deltakende enheter og ved fakultetet. 

d. Der dette er relevant, har senterleder/senterstyret ansvar for Senterets interne 
organisering i seksjoner, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av 
fakultetet og vertsenheten eller som følger av kontrakt med ekstern part. 

e. Det er senterleders ansvar å påse at administrativ ledelse i senteret benytter 
vertsinstitusjonens administrative systemer for dokumentasjon av rapportering til 
vertsinstitusjon og finansiør. 

 
8. Administrasjon 

a. Senteret skal ha tilgang på administrative ressurser som er tilstrekkelige til at det på 
en god måte kan oppfylle senterets formål. Senteret representerer en særlig satsing, 
og det er rimelig at dette gjenspeiles også i kvalitet og omfang av de administrative 
ressursene. 

b. Et senter skal normalt ha en administrativ ledelse som har overordnet administrativt 
ansvar for løpende forvaltningsoppgaver. Dette inkluderer: 

i. Økonomi og forvaltning av prosjektene 
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ii. Personaladministrasjon knyttet til midlertidig tilsatte som er finansiert av 
prosjektene i senteret 

iii. Utarbeidelse av forslag til kontrakter og avtaler knyttet til prosjektene i 
senteret 

c. Øvrige administrative ressurser leveres fra vertsinstituttet etter nærmere avtale med 
instituttledelsen. 

 
9. Avvikling 

a. Tidlig i senterets virkeperiode er det nødvendig å avklare i hvilken form senterets 
virksomhet eventuelt skal videreføres, herunder beslutning om videreføring av 
midlertidige tilsettingsforhold og personalansvar for løpende stipendiatstillinger. 
Likeledes må fordeling av eventuelle fremtidige gevinster/underskudd som har 
oppstått ved senterets drift avtales, sammen med fordeling av senterets øvrige 
aktiva/passiva. 

b. Dersom senteret har eksternfinansierte prosjekter som løper utover tiårsperioden vil 
disse bli overtatt og fulgt opp innenfor vertsenhetens ordinære styring av 
eksternfinansiert forskningsvirksomhet. 
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Arkivsaksnr: 
Vedlegg: 3 vedlegg 
Møtedato:  26 september 2017 
Sakstittel: Etablering av redelighetsutvalg for forskning 

 
 
Bakgrunn 
Ny forskningsetikklov trådte i kraft 1. mai 2017. Lovens formål er å sikre at forskning skjer i 
henhold til anerkjente forskningsetiske normer. 
 
Loven stiller krav om at alle forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg for å 
behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer (vitenskapelig 
uredelighet).  
 
Institusjonene skal rapportere saker om mulige alvorlige brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer til det nasjonale Granskingsutvalget. I uttalelser fra 
forskningsinstitusjoner, redelighetsutvalg og Granskingsutvalget i saker om mulige brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer skal det alltid tas stilling til: a) om forskeren har 
opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke, b) om det foreligger systemfeil ved institusjonen og 
c) om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake. 
 
Redelighetsutvalget skal behandle saker som dreier seg om vitenskapelig uredelighet. 
Vitenskapelig uredelighet er i denne sammenhengen forfalskning, fabrikkering, plagiering og 
andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller 
grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. 
 
Redelighetsutvalget skal være faglig uavhengig, og ha nødvendig kompetanse innen 
forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget skal ha minst ett eksternt medlem. 
 
Etablering av redelighetsutvalg 
Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus har et tett 
samarbeid på forskningsområdet, og det er naturlig å samarbeide om etableringen av et 
redelighetsutvalg for saker i aksen universitet-universitetssykehus. En arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra hver institusjon har utarbeidet forslag til mandat og 
saksbehandlingsregler for et felles redelighetsutvalg, samt utkast til samarbeidsavtale mellom 
de tre institusjonene. 
 
UiO har fra før et sentralt forskningsetisk utvalg/redelighetsutvalg, som dekker alle fakulteter 
ved UiO. Utvalget som her etableres i samarbeid med universitetssykehusene, vil for UiOs del 
være et supplerende utvalg knyttet opp mot Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk 
medisin, og saker i aksen mot universitetssykehusene. I saker som berører 
andre fakulteter/institutter ved UiO og aksen mot sykehusene, må det være en dialog mellom 
UiOs forskningsetiske utvalg og det felles redelighetsutvalget for UiO-OUS-Ahus om 
behandling av saken. 
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Felles sekretariatsfunksjon vil bli ivaretatt av OUS/Ahus og Universitetet i Oslo v/ Det 
medisinske fakultet. 
 
Videre fremdrift – etablering og økonomi 
Det tas sikte på etablering av utvalget i løpet av høsten og det arbeides med å finne en egnet 
sammensetning av utvalget. Informasjon om saksbehandlingsreglene og innmeldingsrutiner 
skal gis til alle ansatte på egnede nettsider og i styrende dokumenter. 
 
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å estimere omfang av saker og utgifter. Det legges 
opp til en utgiftsdeling etter en fordelingsnøkkel 40-40-20 for hhv UiO, OUS og Ahus 
(samarbeidsavtalen regulerer dette). 
 
Det vil tilkomme kostnader knyttet til ekstern representant og eventuelt kompensasjon til 
leder. Det kan også tilkomme noen kostnader til innhenting av sakkyndiguttalelser samt 
reisekostnader ved møtevirksomhet. Når det gjelder øvrige kostnader ved ordningen, 
herunder sekretariatsfunksjon og saksforberedelser, forutsettes dette dekket over 
eksisterende ressursrammer.  
 
Forskningsombudsordningen 
Parallelt med etablering av et redelighetsutvalg, arbeides det med et revidert og tydeligere 
mandat for forskningsombudet. Pr juni 2017 er tidligere ombudsordning avviklet, og 
funksjonen er per i dag ikke et tilbud. Det reviderte mandatet for forskningsombudet vil være 
tydelig avgrenset mot redelighetsutvalget, varslingsordningene ved institusjonene og 
linjeledelsens ansvar. Ombudsordningen er ment som et lavterskeltilbud og en supplerende 
mulighet for å diskutere konfliktsituasjoner. Ombudsfunksjonen er ikke lovpålagt, men en 
ordning de tre institusjonene i samarbeid ønsker å videreføre, men med et annet mandat enn 
tidligere. Det tas sikte på å etablere revidert ombudsordning for tre år, som en 
deltidsfunksjon, med en påfølgende evaluering. 
 
 
Vedlegg: 
1. Mandat for felles redelighetsutvalg for Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Oslo, 
Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. 
2. Saksbehandlingsregler for håndtering av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet 
i felles redelighetsutvalg. 
3. Avtale mellom institusjonene 
 
 
 



 
Mandat 

for felles redelighetsutvalg for 
Institutt for klinisk medisin ved, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo,  

Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF 
 

1. Ansvars- og virkeområde 
 
Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig utvalg der oppgaver og mandat er forankret i lov om 
organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Redelighetsutvalget kan ikke 
instrueres av institusjonene. 
 
Redelighetsutvalget skal behandle saker om brudd på forskningsetikk og avvik fra god 
forskningspraksis i henhold til forskningsetikkloven §§ 6 og 8.  
 

Institusjonenes felles saksbehandlingsregler for håndtering av enkeltsaker knyttet til 
vitenskapelig uredelighet i felles redelighetsutvalg skal ligge til grunn for saksbehandlingen. 
 
Det forutsettes videre at redelighetsutvalget gjennom behandling av enkeltsaker og uttalelser 
bidrar til å ivareta institusjonenes ansvar for å sikre at forskningen ved institusjonene skjer i 
henhold til anerkjente forskningsetiske normer. 
 
Redelighetsutvalget skal støttes av en sekretariatsfunksjon som i sitt arbeid for utvalget 
rapporterer til utvalgets leder.  
 
Redelighetsutvalget skal etter anmodning også kunne behandle saker fra andre helseforetak i 
Helse Sør-Øst. I så fall gjelder felles saksbehandlingsregler.   
 

2. Sammensetning og oppnevning 
 
Utvalget skal bestå av fem medlemmer, hvorav minst ett eksternt medlem. Det skal også 
oppnevnes personlige varamedlemmer. Ett av medlemmene skal være jurist, og minst ett av 
medlemmene skal ha faglig og etisk kompetanse innen helseforskning. Leder av utvalget skal ha 
fagbakgrunn innen helseforskning. 
 
Sammensetning av utvalgets medlemmer skal for øvrig reflektere bredden i den forskning som 
institusjonene representerer. Utvalget kan suppleres ved behov. 
 
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes i fellesskap av Det medisinske fakultet 
ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. 
 
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år av gangen, og kan som 
hovedregel gjenoppnevnes én gang.  
 

3. Rapportering og innsyn 
 
Utvalget skal avgi skriftlige uttalelser i enkeltsaker til personer saken angår, samt til berørte 
institusjoners ledelse ved universitetsdirektør for Universitetet i Oslo og/eller administrerende 
direktør ved aktuelt helseforetak.  
 
Redelighetsutvalget skal utarbeide en årlig rapport om utvalgets virksomhet som fremlegges for 
universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, og for administrerende direktører ved Oslo 
universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. Rapporten benyttes også i 
forebyggende arbeid og opplæring. 
 
Redelighetsutvalgets årsrapport skal være offentlig tilgjengelig. Det kan gis innsyn i 
enkeltsaker, innenfor rammen av regler som skal ivareta involverte parters rettsikkerhet og 
personvern. 



 

Saksbehandlingsregler for håndtering av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig 
uredelighet i felles redelighetsutvalg for Det medisinske fakultet – Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF og Akershus 
universitetssykehus HF 
 
Saksbehandlingsreglene tar utgangspunkt i lov om organisering av forskningsetisk arbeid 
(forskningsetikkloven), §§ 6 og § 8: 
 

§ 6. Behandling av uredelighetssaker ved forskningsinstitusjoner 
Forskningsinstitusjoner har ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer. Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder for disse sakene. 

Forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg. Utvalget skal ha nødvendig kompetanse i forskning, 
forskningsetikk og jus. Utvalget skal ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen. 

Forskningsinstitusjoner skal fastsette retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer. Retningslinjene skal også angi når det som ledd i behandlingen av 
slike saker skal innhentes en uttalelse fra redelighetsutvalget. 

Forskningsinstitusjoner skal rapportere saker om mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer til Granskingsutvalget. 

Uttalelser som konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan påklages av 
forskeren til Granskingsutvalget, jf. § 7 annet ledd. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder med de 
begrensninger som følger av denne loven. 

§ 8. Uttalelser i uredelighetssaker 
I uttalelser fra forskningsinstitusjoner etter § 5, redelighetsutvalg etter § 6 annet ledd og 
Granskingsutvalget etter § 7 i saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal det alltid 
tas stilling til: 
a) om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke, 
b) om det foreligger systemfeil ved institusjonen og 
c) om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake. 

Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, 
gjennomføring eller rapportering av forskning. 

1. Grunnprinsipper for behandling av enkeltsaker 
 

a. Påstander og mistanker om vitenskapelig uredelighet skal undergis en forsvarlig og 
betryggende behandling. 

 
b. En person som anklages for vitenskapelig uredelighet anses uskyldig inntil eventuell 

bevisovervekt tilsier en motsatt konklusjon (krav om klar sannsynlighetsovervekt). 
 

c. Saksbehandlingen skal gjennomføres slik at den sikrer forsvarlig fremdrift og 
håndtering av den enkelte sak, herunder at personvern og rettssikkerhet ivaretas på 
en betryggende måte for innklagede, innklager og andre involverte. 

 
d. Vedkommende som innklages med påstand om vitenskapelig uredelighet skal 

varsles om dette, gis adgang til innsyn i grunnlaget for saken, og ha rett til å uttale 
seg, herunder ved å imøtegå påstander som er fremsatt (prinsippet om 
kontradiksjon). 

 
e. Innklagedes linjeleder skal holdes informert, og kopi av saksdokumenter skal 

sendes til involverte enheter ved institusjonene. Linjeledelsen skal ivareta de 
involvertes personlige integritet mens saken utredes. 

 
f. I behandling og uttalelser i enkeltsaker skal det alltid tas stilling til § 8 a-c. 



 

2. Virkeområde 
 
Saklig virkeområde 
Redelighetsutvalgets saksbehandlingsregler gjelder saker som faller inn under lovens 
definisjon av vitenskapelig uredelighet (§8). 
 
Saker som er til behandling i tilsvarende redelighetsutvalg ved en annen institusjon eller 
som i hovedsak ikke relaterer seg til uredelighet, skal ikke behandles av 
redelighetsutvalget. Tilsvarende gjelder saker som etter sin karakter ikke gir grunnlag for 
behandling i redelighetsutvalget, for eksempel mindre alvorlige saker som kan løses i 
institusjonens lederlinje. 

  
Institusjonelt virkeområde 
Redelighetsutvalget behandler saker hvor minst en av partene er tilknyttet Universitetet i Oslo, 
Oslo universitetssykehus og/eller Akershus universitetssykehus som ansatte eller har opptak 
på universitetets studie- og doktorgradsprogram. Utvalget kan også behandle saker på 
anmodning fra helseforetak i Helse Sør-Øst som ikke har eget redelighetsutvalg.  

3. Fremgangsmåte 
 
Behandling av klage, påstand eller mistanke om brudd på normer for redelighet i forskning, 
forutsettes i utgangspunktet å bli håndtert internt i de respektive institusjoner.  
 
Dersom en av partene eller institusjonen krever det, skal saken forelegges redelighetsutvalget 
for uttalelse. Saksbehandlingen skal i hovedsak foregå på norsk.  
 

3.1 Saksforberedelse for redelighetsutvalget 
Sak til behandling i redelighetsutvalget skal fremsettes skriftlig i eget skjema.  
 
Sekretariatets oppgaver  

 Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Regional forskningsstøtte for Helse Sør-Øst og 
Forskningsadministrasjonen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo i fellesskap. 
Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og 
Akershus universitetssykehus skal også oppnevne en lokal kontaktperson som bistår 
sekretariatet i forberedelse av saker som angår den aktuelle institusjonen. 

Sekretariatet skal  
 forberede saker på bestilling fra utvalgets leder, og i sitt arbeid være ansvarlig for å 

innhente relevante faktiske opplysninger, samt utarbeide skriftlig saksfremlegg som 
grunnlag for behandling i redelighetsutvalget.  

 sørge for at klager og innklaget gis innsyn i relevant dokumentasjon, gis anledning til å 
imøtegå eller supplere dette, samt gis anledning til å komme med innspill til 
saksfremlegget før saken tas opp til behandling i redelighetsutvalget.  

 ha løpende kommunikasjon med redelighetsutvalgets leder for å sikre at saken blir så 
godt opplyst som mulig. 

 oversende saken til redelighetsutvalgets medlemmer så snart nødvendig 
dokumentasjon er innhentet og sammenfattet. 

 påse at all korrespondanse, referater, opptegnelser og annet skriftlig materiale 
behandles konfidensielt, samt arkiveres. 

 



 

 

 

Avvisning og henleggelse før saken kommer opp i redelighetsutvalget 

Redelighetsutvalgets leder kan avvise en sak før den kommer til behandling i 
redelighetsutvalget dersom den vurderes å være utenfor redelighetsutvalgets saklige og 
institusjonelle virkeområde. I saker som omfatter flere institusjoner, kan utvalgets leder etter 
dialog med disse institusjonenes tilsvarende redelighetsutvalg, fatte beslutning om hvor saken 
skal behandles. 

Dersom klager og innklaget som ledd i saksforberedelsene finner grunnlag for å avslutte saken 
uten videre behandling, kan utvalgets leder avgjøre om saken kan henlegges før den er 
fremlagt for redelighetsutvalget. Dette gjelder imidlertid ikke saker som omhandler mistanke 
om alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer og/eller alvorlig systemsvikt.  

Før avvisning eller henleggelse plikter leder av redelighetsutvalget å utarbeide en skriftlig 
uttalelse i henhold til punkt 1 f. 

Dersom en sak er avvist av utvalgets leder, kan involverte parter klage på beslutning om 
avvisning. I slike saker skal saken forelegges redelighetsutvalget til behandling i henhold til 
pkt. 3.2. 

 

3.2 Behandling i redelighetsutvalget 
Redelighetsutvalget skal, med de unntak som følger av pkt. 3.3 nedenfor, realitetsbehandle 
alle saker som fremlegges. 

Habilitet 
Utvalgets medlemmer plikter å informere om forhold som kan ha betydning for spørsmål om 
habilitet.  

Medlem av redelighetsutvalget eller medarbeider tilknyttet sekretariatet skal, for hver enkelt 
sak utvalget får til behandling, vurdere sin habilitet i henhold til forvaltningslovens 
bestemmelser om habilitet (§ 6). 

Redelighetsutvalgets øvrige medlemmer kan som et kollegium beslutte at et medlem er 
inhabilt selv om vedkommende ikke selv mener dette. Et medlem av utvalget eller 
medarbeider som er inhabil, skal ikke delta i forberedelsen av eller avgjørelse i en sak som 
skal behandles i redelighetsutvalget. 

Saksgjennomgang 
Ved behov kan leder av redelighetsutvalget anmode sekretariatet om å innhente ytterligere 
dokumentasjon som utvalget anser nødvendig for en forsvarlig vurdering av saken.  

Redelighetsutvalget kan innkalle partene til møte dersom dette anses hensiktsmessig. Hver 
part skal da ha anledning til å ta med seg en rådgiver i et slikt møte, for eksempel en 
tillitsvalgt. 

Uttalelse 
Redelighetsutvalget skal avgi en skriftlig og begrunnet uttalelse i samsvar med 
forskningsetikkloven § 8. 

Redelighetsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede, hvorav det 
ene er utvalgets leder eller dennes vararepresentant. 

Avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 



 

Medlemmer av redelighetsutvalget som tar dissens, kan be om at mindretallets vurdering skal 
inntas i uttalelsen. 

Redelighetsutvalgets uttalelse skal oversendes personer saken angår. I tillegg skal uttalelsen 
oversendes berørte institusjoners ledelse ved universitetsdirektør for Universitetet i Oslo 
og/eller administrerende direktør ved aktuelt helseforetak, som sørger for videre 
informasjonsflyt i lederlinjen.  

 

Avvisning 
Redelighetsutvalget har adgang til å avvise en sak eller bestemte anførsler i en sak.  
Avvisning gjelder saker der redelighetsutvalget eller leder av utvalget etter delegasjon i 
henhold til mandat, finner det klart at saken ikke kan føre frem, eller etter en vurdering faller 
utenfor saksbehandlingsregelens saklige virkeområde i henhold til punkt 2, herunder:  

 at saken relaterer seg ikke til spørsmål om brudd på forskningsetiske normer  

 at det ikke lar seg gjøre å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for at 
redelighetsutvalget kan ta stilling til saken 

 at spørsmålet er avgjort i annet tilsvarende redelighetsutvalg eller nasjonalt 
granskningsutvalg.  

 

3.3 Klage på redelighetsutvalgets uttalelse 
De som er parter i saken kan påklage uttalelser fra redelighetsutvalget til nasjonalt 
granskningsutvalg for uredelighet i forskning. 

Ved klage skal redelighetsutvalgets sekretariat på forespørsel oversende saksdokumentasjon og 
redelighetsutvalgets uttalelse til granskingsutvalget. 

 

3.4 Institusjonens ansvar 
Redelighetsutvalgets uttalelser er rådgivende i spørsmål om det vitenskapelige arbeidet bør 
korrigeres eller trekkes tilbake i henhold til § 8 c. 

Ansvar og myndighet vedrørende eventuelle konsekvenser av utvalgets uttalelser ligger hos den 
enkelte institusjon der de(n) berørte forsker(e) har/har hatt sin hovedtilknytning. Videre kan 
institusjonen avgjøre om en uttalelse fra redelighetsutvalget bør forelegges nasjonalt 
granskningsutvalg for ny vurdering, også der redelighetsutvalgets uttalelse ikke er påklaget. 

Institusjonene plikter å sørge for at det felles sekretariatet har tilstrekkelig med ressurser til 
enhver tid. 

 

3.5 Rapportering 
Redelighetsutvalget skal rapportere årlig til universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, 
administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og administrerende direktør ved 
Akershus universitetssykehus. Årsrapporten som fremlegges for ledelsen skal beskrive sakene 
utvalget har hatt til behandling i anonymisert form. Årsrapporten offentliggjøres for 
allmennheten.  
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Samarbeidsavtale mellom 

Det medisinske fakultet – Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo,  

Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF 

vedrørende 

felles redelighetsutvalg for forskning 

 

1. Formål 

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid § 6 stiller krav om at alle forskningsinstitusjoner skal ha 

et redelighetsutvalg, som skal behandle saker om mulige brud på anerkjente forskningsetiske 

normer. Partene er enige om å opprette et felles redelighetsutvalg for helseforskning. Denne 

samarbeidsavtalen regulerer partenes rettigheter og plikter. 

2. Oppnevning av medlemmer til redelighetsutvalget 

Partene oppnevner redelighetsutvalgets leder og øvrige medlemmer i fellesskap, basert på kriteriene 

som oppstilles i mandat for redelighetsutvalget.  

Det inngås gjensidig oppsigelig avtale med hvert enkelt medlem av redelighetsutvalget.  

3. Frikjøp, honorering 

Utvalgets leder kompenseres særskilt etter nærmere avtale mellom partene. 

Medlemmer av redelighetsutvalget som er ansatt i en eller flere av de samarbeidende institusjonene, 

frikjøpes i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta vervet.  

Eksterne medlemmer mottar honorar som avtales mellom partene.  

Honorering av sakkyndige i forbindelse med oppdrag for redelighetsutvalget i konkrete saker skjer 

etter nærmere avtale for hvert enkelt tilfelle. 

4. Sekretariat for redelighetsutvalget 

Redelighetsutvalget skal støttes av en sekretariatfunksjon. Denne ivaretas av Regional 

forskningsstøtte for Helse Sør‐Øst og Forskningsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet, 

Universitetet i Oslo i fellesskap.  Hver av partene plikter å ha en kontaktperson som bistår 

sekretariatet i å innhente informasjon til saker som har tilknytning til den aktuelle parten. 

5. Finansiering 

Kostnader knyttet til redelighetsutvalgets virksomhet deles mellom partene etter følgende 

prosentfordeling:  

Det medisinske fakultet: 40 %   

Oslo universitetssykehus 40 % 

Akershus universitetssykehus 20 % 
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Sekretariatfunksjonen ivaretas innenfor gjeldende rammer for Regional forskningsstøtte for Helse 

Sør‐Øst og Forskningsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Den enkelte 

part dekker kostnader til lokal informasjonsinnhenting ved egen institusjon.  

6. Oppfølging av uttalelser fra redelighetsutvalget 

Partene forplikter seg til å følge opp uttalelser fra redelighetsutvalget i egen institusjon. Uttalelser 

som gjelder personer med tilknytning til flere institusjoner, følges opp der vedkommende har sin 

hovedtilknytning. 

7. Forebyggende arbeid 

Partene vil søke å koordinere de ressurser institusjonene har hver for seg innen forskningsetikk, samt 

etablere nettverk i sine respektive organisasjoner. Et slikt nettverk vil også være viktig for 

kompetanseoverføring, og kan brukes aktivt som ledd i forebyggende arbeid.  

8. Behandling av redelighetssaker i andre helseforetak i Helse Sør‐Øst 

Redelighetsutvalget kan behandle saker på anmodning fra helseforetak i Helse Sør‐Øst som ikke har 

etablert eget redelighetsutvalg. Redelighetsutvalgets leder kan avgjøre om utvalget har kapasitet til å 

påta seg enkeltoppdrag. Ekstraordinære kostnader knyttet til slike oppdrag skal dekkes av det 

aktuelle helseforetaket, og utvalgets sekretariat skal sørge for at det inngås avtale om dette.  

9. Avtaleperiode 

Avtalen trer i kraft når alle parter har signert. 

Avtalen kan sies opp med seks måneders varsel. Dersom en part sier opp avtalen, er alle parter løst 

fra den. I oppsigelsesperioden skal forpliktelser overfor tredjepart avvikles og eventuelt økonomisk 

mellomværende mellom partene gjøres opp. 

Avtalen skal vare i 2 år og evalueres før ny avtale inngås.  

10. Tvister 

Eventuelle tvister som springer ut av denne avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet.  

11. Signatur 

Denne avtale er undertegnet i tre eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar. 

 

Oslo/Lørenskog     /    ‐2017 

 

    __________________             __________________           __________________ 

Bjørn Erikstein  Svein Stølen  Øystein Mæland 
     

Administrerende direktør  Rektor  Administrerende direktør 
Oslo universitetssykehus HF  Universitetet i Oslo  Akershus universitetssykehus HF 
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