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Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 
 

1. Innledning 

Det medisinske fakultet kan rapportere en fremgang på flere områder for oppfølging av årsplan for 2016. 

Fakultetet har høyt aktivitetsnivå med store satsinger på både undervisnings- og forskningsområdet.  For 

årene 2016 og 2017 har det vært og vil være fokus på å sluttføre flere av disse satsingene. 

Fakultetet har gjennomført flere tiltak for å sikre en fullgod implementering av "Kvalitetssystemet for 

medisinsk og helsefaglig forskning". Fakultetet har mellom annet sørget for at det settes i gang opplæring 

av alle ledere som har ledelsesansvar for forskere og forskningsgrupper som driver med medisinsk og 

helsefaglig forskning. Likeledes så har fakultetet i samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) utviklet 

PIFF (personvern og informasjonssikkerhet for forskning) som er et e-læringskurs i kvalitetssystemet 

herunder opplæring i bestemmelser relatert til Helseforskningsloven og Personvernloven.  Kurset er 

foreslått å være obligatorisk for alle som jobber med medisinsk og helsefaglig forskning. Likeledes har 

fakultetets ansatte deltatt i utviklingen av Helseforsk som er UiOs system for registrering av 

helseforsknings-prosjekter. Dessuten har fakultetet i tett samarbeid med OUS og Akershus 

universitetssykehus (Ahus) utarbeidet et mandat og saksbehandlingsregler for et Redelighetsutvalg som 

skal omfatte aktiviteten ved de to universitetssykehusene og ved Institutt for klinisk medisin, der 

forskningsaktiviteten er tett integrert med aktiviteten i OUS og Ahus. 

 

Administrasjonen har et stadig fokus på effektivisering og god strategisk kompetansestyring. Dette er 

nødvendig for å kunne tilpasse seg avbyråkratiserings -og effektiviserings kuttet, samt å være rustet for å 

møte framtidens behov for kompetanse og sørge for riktig administrativ bemanning. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

De viktigste satsingene på utdanningssiden er revisjon av studieprogrammet i medisin. Den nye 

studieplanen har hatt en glidende innføring, hvor siste modul ble innført i januar 2017. Studieplanen har 

nye studentaktive undervisningsformer og nesten utelukkende digitale vurderingsformer. Den har også 

større grad av praksisinnslag og perioder med elektive emner. Likeledes har fakultetet  som det første 

fakultetet i landet innført undervisning i bruk av ultralyd gjennom hele studiet. Det  har vært brukt 

betydelige  ressurser på utarbeidelse og implementering av den nye studieplanen. 

I 2016 startet arbeidet med en utredning for å legge til rette for et pilotprosjekt med alternative 

opptakskriterier på profesjonsstudiet medisin videreført. Målet for arbeidet er å belyse ulike alternativer 

som kan brukes til bedre å vurdere helhetsbildet på kandidater til profesjonsstudiet medisin og å gi råd 

om hvilken opptaksform som vil være best egnet til vårt fakultet. Piloten vil bli gjennomført våren 2018. 

Det har også vært et omfattende arbeid med en større samordning av masterprogrammene på Institutt for 

helse og samfunn. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Målet er at programmene faglig styrkes og sikrer at 
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utdanningene møter samfunnets behov i fremtiden, samt at de struktureres på nye måter for å utløse 

synergi og kostnadseffektivitet. I påvente av dette arbeidet ble studieplasser i masterprogrammet for 

sykepleievitenskap midlertidig omdisponert for studieåret 2017/2018. 

I 2016 ble det inngått en avtale med Helsedirektoratet om gjennomføring av fagprøve for leger utdannet 

utenfor EU/EØS og Sveits. Formålet er å teste kvalifikasjonene til personer som allerede har gjennomført og 

bestått medisinutdanning i land utenfor EU/EØS og Sveits på bakgrunn av endringer i regelverket for 

autorisasjon av helsepersonell, hvor det nå stilles tilleggskrav for autorisasjon i Norge. Fagprøven vil 

avholdes sammen med fakultets egne studenter i en pilotfase. 

Fakultetet fortsetter sitt systematiske arbeid med å få en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering 

både fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder og vi godt på vei med å nå målene som ble satt. 

Bevilgningen fra EU til Scientia Fellow-postdoktorprogram e har gitt fakultetet en betydelig merverdi med 

82 postdoktorer fra 33 forskjellige land. Med den betydelige økningen i RBO midler som dette EU-

prosjektet medfører har fakultetet kunnet iverksette mange nye tiltak for fortsatt å øke kvaliteten i 

podstdoktorprogrammet og å øke de eksterne inntektene. Siden fjorårets rapportering har fakultetet fått 7 

nye EU-prosjekter, 2 ERC (1 AdG og 1 StG) og 3 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). 

NFR-inntektene har økt med vel 37 millioner kroner sammenlignet med året før. To SFF’er avsluttes i 2017, 

mens to nye starter opp. Det forventes at NFR inntektene vil fortsette med en moderat økning. 

Den nye beregningen av publikasjonspoeng, hvor internasjonalt samarbeid, gir større uttelling, er en fordel 

for Det medisinske fakultet, selv om det med innføringen ikke gir økonomisk uttelling ved innføringene.  

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Den økonomiske situasjonen for Det medisinske fakultet er uendret siden 1.tertial. Regnskapet pr 31. 

august viser et mindreforbruk på 122 millioner kroner i basisvirksomheten. Dette er 6 millioner kroner 

høyere enn budsjettert. Hele mindreforbruket på 122 millioner kroner kan knyttes opp mot fremtidige 

forpliktelser. Prognosen er vurdert til å økes med 28 millioner kroner fra 62 millioner kroner i budsjett til 90 

millioner kroner.    

 

 

Dato: 21.september 2017 

 

Frode Vartdal       

Dekan       Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

        fakultetsdirektør  
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Mal for rapportering om resultater (resultatindikatorer og 

gjennomføring av årsplan 2017-2019) 
 

Resultatindikatorene  

 

Gi en vurdering av enhetens oppnådde resultater og utviklingstrekk: 

Studiepoeng 
Fakultetet har fra 2009 til 2015 hatt en produksjon som har variert mellom 47,2 – 49,1 nye 

studiepoeng per heltidsekvivalent. Denne variasjonen er som forventet da permisjoner, stryk, 

sykdom og antall studenter på kullene varierer fra år til år. Det kan imidlertid se ut til at vi i 2016 

produserer under snittet for årene 2009 – 2015. En av årsakene til dette er redusert antall studenter 

på Master i sykepleievitenskap som en følge av planene om nedleggelse av studiet. Det er nå 

midlertidig omdisponering av studieplasser, i påvente av en permanent omlegging av 

masterporteføljen ved Institutt for helse og samfunn. En annen årsak er en nedgang for klinisk 

ernæring, som kan ses i sammenheng med omlegging av programplanen, inkludert 

fellesundervisningen for medisin, odontologi og ernæring. I forbindelse med denne omleggingen fikk 

ernæring en betydelig økt strykprosent og studenter som rykket ned tidlig i studiet. Her har man nå 

iverksatt flere tiltak, og det forventes høyere gjennomføringsgrad framover. Det er også et visst 

frafall av studenter i medisinstudiet særlig de to første årene av studiet. Derfor vil fakultetet innføre 

en viss «overboooking» også i dette studiet for å bidra til å fylle studieplassene gjennom helse 

studieforløpet.  

 
Studentmobilitet 
Fakultetet har de siste årene hatt en studentmobilitet i overkant av 9 %. I 2016 ser det imidlertid ut 

til at andelen utvekslingsstudenter har økt til 12,9 %. Når vi går tallene etter i sømmene, skyldes 

denne økningen først og fremst at vi har hatt hele 31 «studenter» på Erasmus trainee-ship og 

hospitering i sykehusene. Disse har blitt registrert som innreisende studenter i FS. I tillegg viser det 

seg at noen innreisende studenter er blitt registrert to ganger. Dersom man korrigerer for det siste, 

vil andelen utvekslingsstudenter ligge på 11,7 %, korrigerer vi også for de innreisende som ikke er 

innreisende studenter på utvekslingsavtaler, vil andelen utvekslingsstudenter ligge på 10,3 %. Denne 

økningen skyldes i hovedsak at antall «Joint Degree»-studenter ved Helsam har økt. Alle studentene 

på dette programmet registreres som utvekslingsstudenter (både inn- og utreisende).  

MED (inkl. BiO og NCMM)

Resultater 

UiO totalt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 49,0 47,2 48,0 48,3 47,4 49,1 48,5 46,6 42,1

Studentmobilitet - andel utveksl.studenter 7,2 % 7,0 % 8,6 % 7,6 % 8,9 % 9,3 % 9,1 % 12,9 % 8,0 %

Publikasjonspoeng per vit.årsverk 1,14 1,06 1,13 1,11 2,10 2,15 2,17 2,10 1,77

EU-tildeling volum 12 727 12 786 21 161 15 963 18 669 35 346 29 938 45 794      173 930

NFR-tildeling  volum 141 579 147 893 152 714 126 211 178 376 176 429 218 522 225 921   887 935

Resultater 
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Publikasjonspoeng 
Vi ser en liten nedgang i publikasjonspoeng fra 2,18 i 2015 til 2,11 til 2016. Det ble imidlertid 
introdusert en ny beregningsmodell for publikasjonspoeng fra og med 2015. Dette ga MED en 
betydelig økning fra 2014 til 2015, men det betydde også at det ikke er umiddelbart mulig å 
sammenlikne resultatindikatoren mellom de to ulike perioder før og etter 2015. Tidligst neste år vil 
det være meningsfullt å tolke en trend i resultatindikatoren, og antakelig først ordentlig om to år 
Ved Institutt for klinisk medisin har det vært en ikke ubetydelig grad (minst 20 %) av 
underrapportering av UiOs medvirkning til publikasjoner, fordi en del vitenskapelig ansatte med 
dobbeltstilling ved UiO og universitetssykehusene har unnlatt å inkludere sin UiO-tilknytning på 
vitenskapelige artikler. Ledelsen ved dette instituttet har derfor satt i gang flere tiltak for å bøte på 
dette problemet, og vi ser allerede at underrapportering blir redusert.  
 
EU-tildeling 
Fakultetet har arbeidet systematisk over en lengere periode for å øke EU-inntektene, noe vi ser 
resultater av nå. Vi har en jevn økning i EU-inntektene i perioden. Tildelingen av Scientia Fellows (SF) 
Program for yngre forskere (Marie Curie COFUND FP7-prosjekt koordinert av fakultet) i 2014 har 
betydd mye for denne økningen, men justert for Scientia Fellows tildelingen i 2016 har to av 
instituttene økte EU-inntekter, mens ett institutt har en svak nedgang. For NCMM, med senteret 
unge profil, er det utfordrende å konkurrere om EU-midler i de store programmene i Horizon 2020. 
 
Modellen for beregning av EU inntektene er justert for og i større grad å måle aktiviteten i 
prosjektene. Dette vil motvirke noen av svingningen som tidligere har vært knyttet til indikatoren. 
 
NFR-tildeling 
Også for NFR-inntekter har fakultetets innsats for å øke de eksterne inntektene gitt resultater. NFR-
inntekter har økt jevnt i perioden, med et unntak i 2012. Alle institutter har økt NFR-inntektene i 
2016, med spesielt stor økning på NCMM. Prosjektporteføljen er såpass stor for NFR at utviklingen 
over tid ikke bør svinge som følge av enkeltprosjekter. 
 
Også her er modellen for beregning av inntekter endret, slik at svingninger fra år til år reduseres.  
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Utdanning 

Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå som 
tiltrekker seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke 
kvaliteten i utdanningene. Studentene skal møte et godt læringsmiljø og få god oppfølging fra 
studiestart og videre i utdanningen.  

Gjennom bedre koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ 
og teknisk kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer. 
Etablering av gode samarbeidsarenaer med arbeids- og næringslivet skal bidra til å styrke 
utdanningenes arbeidslivsrelevans.  

Det vil være et særlig fokus på etablering av studietilbud innenfor de tverrfakultære satsingene 
UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå1: 

Tiltak 1:  
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak.  
 Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Frafallet etter to semester er redusert.  
 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene.  
 Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.  

 
Status for gjennomføring:  
Følgende endringer i opplegget er blitt gjennomført i løpet av de siste årene: 

 Introduksjonsuken er utvidet til 5 dager med felles opplegg for profesjonsstudiet i medisin 
og 5-årig master i odontologi. Det er innført en egen fagdag der studentene får smakebiter 
fra de medisinske og odontologiske fagområdene.  

 Introduksjonsuken for 5-årig master i klinisk ernæring og bachelor i helseledelse og 
helseøkonomi er utvidet fra 2-3 dager til 4 dager. Her gis det også faglig smakebiter i løpet 
av uka. 

 Det er ut fra tilbakemeldinger fra studentene og egne erfaringer blitt gjort små justeringer i 
når studieadministrativ og annen viktig informasjon blir gitt. 

 Det er blitt avsatt spesifikk tid i programmene for studiestartuken til informasjon om HMS og 
skikkethetsvurdering. 

 Det er jobbet mye med nettsidene for studiestart for alle programmene våre der både 
faglige og sosiale arrangementer blir publisert. 

                                                      
1
 Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter. 
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 Det er opprettet en egen nettside for profesjonsstudiet i medisin der svar på diverse 
spørsmål studentene lurer på, er samlet. Det er også laget en egen nettside med 
informasjon om MRSA, tuberkulose og hepatitt B. 

 Det er vedtatt ny organisering av fadderordningen med en ansatt faddersjef med 
fadderkoordinatorer på de ulike programmene ved fakultetet og fra OD. 

 
Endringene som er foretatt i siste årene har fungert bra. Fakultetet har fått gode tilbakemeldinger 
fra studentene de siste årene. Programmet for studiestartuken evalueres hvert semester (medisin) 
eller år(øvrige studieprogram). Nødvendige/ønskede justeringer gjøres før neste studiestart. 
Forventet resultat for 2017 er nådd.  
 
 Forventede resultater ved utgangen av 2017:  
Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis - status for gjennomføring: 

 SAMPRAKS-prosjektet gjennomføres for tredje gang høst 2017. 

 Fakultetet jobber med innføring av TBL (Teambasert læring) på flere av studieprogrammene 
våre 

 Fakultetet samarbeider med de øvrige medisinske fakultetene i landet og deler erfaringer og 
god praksis innen flere områder: 

o Felles krav til kliniske ferdigheter 

o Deling av e-læringsprogrammer 

o Pilotering av Nasjonal delprøve for profesjonsstudiet i medisin 

o Innføring av elektive emner som kan tas på tvers av fakultetene 

 
Fakultetet samarbeider med andre fakulteter om SAMPRAKS-prosjektet. Dette er et tverrfaglig 
prosjekt der studenter fra flere fakulteter og utdanninger har praksis sammen på sykehjem i Oslo 
kommune. Spredning av TBL som undervisningsmetode er en bevist satsning og som vi ser gode 
effekter av, både i forhold til studentenes læringsutbytte og i forhold til ressursbruk på faglig side. 
Samarbeidet mellom landets medisinske fakulteter medfører en kvalitetsheving og samkjøring av 
medisinutdanningene. 
 
Fakultetet mener at forventede resultater for 2017 vil nåes. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  
Frafallet etter to semester er redusert.  
Som en oppfølging av fakultetets frafallsrapport, har programlederne på BM-studiene satt opp en 
tiltaksplan for å redusere frafallet. Det vil skje en oppfølging av om tiltakene er gjennomført etter 
planene i 2018. Det vil i den sammenheng bli hentet ut data for å vurdere om frafallet har blitt 
redusert etter innføringen av tiltakene. 
 
Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene. 
Dette er allerede en del av programevalueringene ved fakultetet. 
 
Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.  
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Det jobbes kontinuerlig med å legge forholdene til rette slik at flere gjennomfører på normert tid. 
Det er spesielt fokus på at masterstudenter får god støtte og veiledning slik at de leverer 
masteroppgaven i henhold til normert tidsplan. 

Tiltak 2: 
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017:  

 Økt andel digital eksamen.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.    

 
Status for gjennomføring:  
 
Økt andel digital eksamen – status for gjennomføring:  

 Alle skriftlige eksamener, bortsett fra to, er digitalisert (QP) på profesjonsstudiet i medisin  

 På Master i klinisk ernæring benyttes QP på noen eksamener. Det er lagt planer for å 

benytte Inspera på flere skriftlige eksamenene i løpet av høst 2017/vår 2018 

 Det jobbes planmessig med overgang til Inspera på BM-studiene. Inspera benyttes til 17 

skriftlige eksamener på Helsam høsten 2017. 

 
Målene for 2017 vil nåes. 
 
I løpet av 2018 vil de fleste skriftlige eksamenen ved fakultetet være digitalisert, men tegne - og 
statistikk-muligheter er begrenset i digitaliserte eksamener, både QP og Inspera.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  
Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.  

 Temaer/problemstillinger i master- og prosjektoppgaver på de ulike programmene vil bli 

knyttet tettere opp mot praksisfeltet. 

 På profesjonsstudiet i medisin blir antall uker med praksis økt gjennom revisjonen av 

studieplanen (Oslo 2014). 

 SAMPRAKS-prosjektet medfører tettere samarbeid med Sykehjemetaten i Oslo kommune. 

 På Master i avansert sykepleie vil samarbeidet på Oslo kommune bli utvidet, både i forhold 

til temaer/prosjekter i masteroppgavene og som praksisarena. 

 

Forskning 

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeids-
partner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og 
internasjonale arenaer.  

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å 
være robuste og faglig sterke over tid, og bidrar aktivt i internasjonale nettverk.  Dette krever at 
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UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledende forskere, samt tilrette-
legger for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og postdoktorer.  

For bedre å støtte opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en 
hensiktsmessig organisering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.  

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfakultære satsingene UiO:Livsvitenskap, 
UiO:Energi og UiO:Norden.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

Tiltak 3:  
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
 
Forventede resultater for perioden 2017-2019:  

 Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 
2020.  

 Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 
2020.  

 
Fakultetet har fortsatt sitt systematiske arbeid for og «å ha en betydelig økning i ekstern 

forskningsfinansiering både fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder» (mål 1 i egen årsplan) 

og er godt i gang med å nå våre forventede resultater: 

- Øke antallet tematiske søknader og flere tilslag i Horisont 2020 

- Øke antallet ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. 

rammeprogram  

- Øke antallet søkere til Marie Curie og COFUND- programmene  

- Søke Scientia Fellows II søknad i COFUND- programmet høsten 2017  

- Øke antall FriPro og tematiske søknader med tilslag i Forskningsrådet 

 

Status for gjennomføring og resultater: 

Fakultetets Scientia Fellows (SF) Program for yngre forskere (Marie Curie COFUND FP7-prosjekt 

koordinert av fakultet) har gitt fakultetet betydelig merverdi. I programmet har vi mottatt 82 

postdoktorer fra 33 forskjellige land (53 fra Europa, 5 fra Amerika, 18 fra Asia and 6 fra Afrika). Dette 

har:  

 styrket internasjonal mobilitet av yngre forskere 

 rekruttert internasjonale unge eksellente forskere til våre forskningsmiljøer som gir våre 

fagmiljøer en vitamininnsprøytning   

 økt våre internasjonale nettverk over hele verden som gir ny kunnskap og økt 

konkurranskraft  

 

Med friske midler som et resultat fra SF har vi etablert nye tiltak: 

 karrièreutvikling av yngre forskere (Postdoktorprogrammet) - det første strukturerte 

karriereutviklingsprogrammet for postdoktorer i Norge 

 økt innovativ tenking og kultur for innovasjon deriblant etablering Helseinnovatørskolen 

(InnovEnt-programmet)  
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 sørge for at flere av våre forskere bedre kan konkurrere om EU-midler (EU Pluss)  

 3 ulike kurs (External funding opportunities, How to write competitive proposals, 

Project implementation external research funding), to ganger i året sammen med 

OUS  

 Individuell veiledning og søknadshjelp, med EU-rådgivere ansvarlige for hvert sitt 

institutt  

 En styrking av postgrantstøtten 

 Tilbud om konsulentbistand 

 Tilrettelagte søknadsprosesser med paneler og internasjonale eksperter for store og 

internasjonale utlysninger  

 Bedre innsikt i EU og Brussel  

 Bedre insentivordninger for ERC  

 

Det systematiske arbeidet MED har nedlagt over flere år med å hjelpe forskerne til å søke EU, gir nå 

resultat: 

- FP7: 168 søknader, 34 prosjekter, 2 ERC AdG 

- H2020: 155 søknader, 17 prosjekter, 4 ERC (1AdG, 1 CoG og 2 StG)  

- Siden fjorårets rapportering har fakultetet fått 7 nye EU-prosjekter, 2 ERC (1 AdG og 1 StG) 

og 3 MSCA 

 

Vi har fortsatt har et stort urealisert potensiale, og vi jobber aktivt med å endre kulturen slik at vi får 

økt antall søknader. Dette gjør vi sammen med våre kolleger på universitetssykehusene. Vi har laget 

ulike gode samhandlingsarenaer og tiltak som vi jobber sammen om. Gjennom en samarbeidsavtale 

mellom OUS og MED gjennomfører vi felles søknadsprosesser, felles kurs og rådgivning. Vi har også 

fått etablert en nødvendig vertskapsmodell for hvor prosjekter skal legges.  

Med bakgrunn i suksessen Scientia Fellows har vært for fakultetet, og alle de positive ringvirkninger 

programmet har gitt mulighet for å etablere, sender vi i slutten av september 2017 en ny COFUND-

søknad. Vi ønsker nå å utvide vårt transnasjonale postdoktorprogram i samarbeid mellom akademia 

over hele verden-helse (HSØ RHF)-industri (Industri: ThermoFisher, Bayer, GE-Healthcare, 

AstraZeneca, Abbvie, Pfizer.  SME Clustere: i Norge og Europa (Italia, England, Spania, Nederland, 

Frankrike) + partnere med service funksjoner for entreprenørskap og inkubatorer i Europa), 250 

årsverk, 5-årsperiode) 

 
 
 
Tiltak 4:  
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater innen 1. april 2017:  

 Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.   
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting.  
 Identifisere og utbedre virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret 

rekrutteringsprosess.  
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Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte, 
samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.  

 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  
 
 
Status for gjennomføring:  

Det er ikke i 2016 eller 2017 gjennomført noen kartlegging av rekrutteringstid for vitenskapelige 

stillinger. Instituttene har fokus på å opprettholde så effektive rutiner som mulig for utlysninger, 

opprettelse av komiteer, evaluering og effektuering inne for de mange som finnes i staten og ved 

UiO. Det er identifisert enkelte flaskehalser internt, som det jobbes for å fjerne. 

Imidlertid har Institutt for klinisk medisin gjennom flere år hatt et tett samarbeid med 

universitetssykehusene om kontinuerlig utvikling, forbedring og effektivisering av felles rutiner for 

rekruttering til kombinerte vitenskapelige stillinger. Dette har over en tre-års periode resultert i nær 

en halvering av gjennomsnittlig rekrutteringstid for disse stillingene, fra 23 måneder i 2012 til 11 

måneder første halvår 2017. Enkeltsakene varierer pt. fra 8-15 måneder. Det antas at 8 måneder er 

nær smertegrensen av hva som kan oppnås gitt de avtaleforhold og øvrige rammebetingelser som 

regulerer ansettelser i slike stillinger i dag. 

Årsakene til redusert tilsettingstid handler ikke om store endringer, men snarere om fokus, struktur, 

justeringer av prosess, samarbeidsform, ansvars- og informasjonsdeling og kompetanseutvikling, 

som til sammen gjør gjennomføringen smidigere og mer forutsigbar: 

 Planlegging av rekrutteringsprosessen i forkant. En fast fremdriftsplan fungerer som 

forpliktende avtale mellom alle involverte parter, forpliktende tidsfrister, samt 

oppfølgingsverktøy gjennom hele rekrutteringsprosessen. 

 Faste møtepunkter og samarbeidsarenaer 

 Krav til oppnevning av sakkyndig komite tidligere i prosessen 

 Tettere oppfølging av sakkyndig komite sitt arbeid, fremdrift og levering inne tidsfrist 

 Avklaring av intervjukomite og planlegging av intervjuer tidligere i prosessen 

 Tydeliggjøring av arbeidsdeling mellom sakkyndig komite og 

intervjukomite/innstillingsmyndighet 

 Økt bruk av prøveforelesning som vurderingskriterier for professor I 

NCMM har lenge hatt svært effektive tilsettingsprosesser med høy kvalitet, og følger EMBLs 

retningslinjer for internasjonal rekruttering av gruppeledere. God rekruttering er essensielt for 

virksomheten i senteret, og kommer til å videreføre arbeidet på dette feltet som før.  

Avslutningsvis vil fakultetet bemerke at det må ligge til UiO sentralt å identifisere og utbedre 

virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret rekrutteringsprosess. 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 
Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet 
og møter det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny 
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innsikt gjennom aktiv dialog og samarbeid. Dette betyr blant annet å kommunisere våre 
strategiske tverrfaglige satsinger, toppforskningsmiljøer og forskningsbaserte utdanninger. 

Et felles innovasjonsløft skal bidra til at innovasjonskraften i UiOs fagmiljøer styrkes og 
innovasjonsarbeidet synliggjøres. UiO skal utarbeide et felles begrepsapparat, og legge til rette 
for bedre samspill mellom relevante satsinger og aktører. Konkrete tiltak skal utarbeides for økt 
innovasjon innen forskning, utdanning og formidling.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:  

Tiltak 5:  
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og 
sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og 
toppforskningsmiljøer.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de 
forskjellige fagene.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter. 
 Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, 

aktiviteter og tjenester.  
 Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskaping. 
 Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap og 

integrert i øvrige utdanninger.  
 
 
 
Status for gjennomføring:  

Som ledd i InnovEnt-programmet tok Det medisinske fakultet i 2016 initiativ til å etablere 

Helseinnovatørskolen sammen med NTNU i Trondheim og Karolinska Institutet (KI) i Stockholm og 

Nansen Neuroscience Network. Andre samarbeidspartnere i næringslivet er Norway Health Tech, 

Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster, Inven2 og Copenhagen Business School samt en rekke 

industripartnere. Programmet er også utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og 

Universitetet i Tromsø (UiT), og er delvis finansiert av Forskningsrådet, UiO:livsvitenskap og HSØ-RHF. 

Hensikten med Helseinnovatørskolen er å gi helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i 

hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode samt endre 

innovasjonskulturen og den innovative tekningen blant våre forskere.  

Helseinnovatørskolen tilbyr to kurs, henholdsvis “Health innovation and entrepreneurship” og 

“Entrepreneurship in health care”. Første kurs, fordelt over tre moduler, ble holdt våren 2017 i Oslo, 

Trondheim og Stockholm, der 40 kandidater deltok fra alle de fire store universitetene nasjonalt, alle 

de fire helseforetakene nasjonalt og forskere fra KI i Sverige.  Kurset er ikke bare åpent for unge 

helseforskere, men for alle som ønsker å lære mer om innovasjon og som allerede har innovasjoner 

de jobber med. Kurset fikk veldig gode tilbakemeldinger. Andre kurs går høsten 2017, og er en 
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mentorordning der de hospiterer ut i industrien, hvor målet er å lære av erfarne 

entreprenører/ledere om hvordan man utvikler en forskningsside til virksomhet samt utvikle en 

forretningsplan. Mentorbedriftene er:  

Serendipity partners, VC Fund, Oslo, AstraZeneca Sweden, Otivio Norway (Medtech), Pre-Diagnostics 

(Diagnostics company – Alzheimers) Oslo, Nordic Nanovector – Oslo, Network of 

companies/mentors that work with Copenhagen Business School, Aleap health incubator – Oslo.  

Forskningsdekanen jobber nå, sammen med sine samarbeidspartnere, om å etablere et 

lokalt/regionalt innovasjonskurs over 2 dager for 

helseforskere/leger/administrative/sykepleiere/studenter og andre, som vil være et «nulte»-kurs ut 

over kurs 1 og 2 i Helseinnovatørskolen. Dette for å ha et bredere kurstilbud til alle som ønsker å 

lære mer om innovasjon og entreprenørskap i helse og veien A-Å. Kurset blir et tilbud våren 2018. 

Status for gjennomføring og resultater: 

Med InnoEent-programmet er fakultetets mål å forandre innovativ tenkning blant våre forskere og 

studenter, men også for de administrativt ansatte for å gi de verktøy slik at de kan drive frem 

innovasjoner der de dukker opp i daglig arbeid.  InnovEnt-programmet er en langsiktig og robust 

oppbygging av kompetanse på innovasjon for ansatte/forskere/studenter ved fakultetet og i 

samarbeid med våre samarbeidspartnere for bedre forståelse av innovasjonsprosesser og 

entreprenørskap. Resultatene på kort sikt vil være en god begynnelse på å øke den innovative 

tekningen blant våre ansatte og studenter samt gi de verktøy for innovasjon og entreprenørskap 

som de måtte ha behov for, god søkning og gode kandidater på kursene som er utviklet via 

Helseinnovatørskolen, godt samarbeidsklima mellom innovasjons- økosystemet vi omgir oss med.  

 

Tiltak 6:  
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 
prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv 
dialog og samfunnskontakt. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante 
forskere.  

 Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde god kvalitet og være 
tilpasset norske og internasjonale målgrupper. 

 Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra 
egne toppforskningsmiljøer. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av relevant 
og ny kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap. 
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 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på 
grunnforskning av fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning. 

 
 
 
Status for gjennomføring:  
 
UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante forskere 

UiOs tverrfaglige satsinger er godt kjent ved MED gjennom en rekke dialogmøter mellom 

forskningsdekanen og dekanen med instituttledere og avdelingsledere ved IMB/Helsam samt 

Forskningsutvalg og Forskningslederforum ved Klinmed/OUS/Ahus. Spesielt er interessen stor blant 

våre forskere for UiO:LVS i samarbeid med våre universitetssykehus. Vårt inntrykk er at våre 

forskningsmiljøer er positive til og ønsker å være en del av all aktivitet som initieres fra UiO:LVS. 

MED forskerne har et langt forhold til livsvitenskap gjennom mange år tilbake til EMBL og MLS-tiden 

da vårt fakultet er et stort livsvitenskapsfakultet sammen med våre samarbeidspartnere (andre 

fakulteter ved UiO, universitetssykehusene, men også innovative aktører i vår region). Det som er 

spesielt viktig er de tverrfaglige forskningsmulighetene som åpner seg mot andre fag og disipliner 

ved UiO via UiO:LVS.    

 

UiO:Nordic Model er også godt kjent blant våre forskere, men spesielt på Institutt for Helse og 

samfunn. Det er her interessen har vært størst og noen tverrfaglige prosjekter har sprunget ut av 

denne satsingen ved vårt fakultet i samarbeid med andre fakulteter ved UiO.  

Når det gjelder UiO:energi er ikke denne tverrfaglige satsingen så aktuell for Medfak. 

    

Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde god kvalitet og være tilpasset 

norske og internasjonale målgrupper.  

 På fakultetets nettside finner man link til UiO:LVS-siden og våre sentre (toppforskning). MED 

jobber tett med UiO-satsningen UiO:LVS og med å synliggjøre dette samarbeidet inn mot 

våre toppforskningsmiljøer. Derfor er dette samarbeidet også løftet frem på forsiden. Linken 

introduseres av en følgetekst som forklarer LVS tilknytning til MED, og MEDs rolle i 

satsningen. I tillegg har fakultetet en egen landingsside som kort introduserer LVS og 

hvordan livsvitenskap er et gjennomgående tema i all forskningen ved fakultetet: 

http://www.med.uio.no/forskning/livsvitenskap/ 

 Toppforskningsmiljøer: Alle sentrene ved fakultetet, deriblant SFF-ene og Jebsen-sentrene, 

har egne nettsider. https://www.med.uio.no/om/organisasjon/enheter/ 

o De aller fleste av dem finnes også på engelsk 

Om samarbeid: 

 Relevante nyheter, saker og arrangementer fra toppforskningsmiljøer og LVS deles på MEDs 

nettsider og andre relevante kanaler som sosiale medier og nyhetsbrev. 

 Relevante saker fra MED løftes også opp på LVS sine plattformer. Et tett samarbeid/ tett 

dialog gjør at vi har fokus på å fremme hverandres saker på ulike plattformer så sant det er 

relevant.    

http://www.med.uio.no/forskning/livsvitenskap/
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/enheter/
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 Fakultetets målgruppe for kommunikasjonsarbeidet er svært bred, og favner alt fra 

interessenter, sykehusansatte og egne forskere/studenter i tillegg til beslutningstaker. For å 

nå flest mulig målgruppen har fakultetets kommunikasjonsgruppe dialog med kolleger 

utenfor fakultetet/UiO: 

o Kolleger på bl.a. OUS, de andre medisinske fakultetene i landet og 

Kunnskapsdepartementet. (Et typisk eksempel hvor man kan dra nytte av en slik god 

dialog er for å spre informasjon om tiltak som Helseinnovatørskolen. Der er et av 

kursene er delfinansiert av LVS.)  

o MED har også god kontakt med kommunikatorer i MEDs økosystem for innovasjon, 

som LVS og eksternt, som vi kan dra nytte av i forhold til spredning av informasjon. 

 Videre jobber kommunikasjon på MED tett med LVS innenfor innovasjon, og sprer 

informasjon om relevante arrangementer etc (mer om samarbeid i neste punkt)-  

 

 

Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra egne 

toppforskningsmiljøer.  

 Fakultetets kommunikasjonsgruppe jobber kontinuerlig for å gjøre våre forskere synlige og 

for at de får formidlet sin kunnskap på relevante plattformer.  Tiltak for å kommunisere 

kunnskap og innsikt er for eksempel arrangementer og konferanser. Eksempler på 

tverrfaglige arrangementer Cutting Edge, Livsvitenskap i lunsjen (som nå har blitt et 

frokostseminar på Nasjonaltheateret) og LVS-konferansen. 

 Andre tiltak er mediekontakt. Et resultat av dette er for eksempel flere oppslag om 

fakultetets arbeid med innovasjon, innovasjonskultur og satsing på unge talenter ( i Dagens 

Næringsliv). Her var det godt samarbeid innad i kommunikasjonsgruppa, på tvers av 

ansvarsområder, avgjørende.  

 Nye tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra toppforskningsmiljøer er blogg. 

Fakultetets kommunikasjonsgruppe er i ferd med å jobbe ut en bloggplattform på 

fakultetets nettside. (lansering 2018) Her er det naturlig å løfte fram toppforskerne og 

satsningsområder ved fakultetet.  

 MEDs kommunikasjonsgruppe jobber tett med LVS og er representert i LVS sitt 

kommunikasjonsnettverk. Nettverket brukes til å informere om siste nytt fra LVS i tillegg til å 

planlegge arrangementer under LVS-paraplyen. Dette,  i tillegg til jevnlig dialog med LVS, er 

en fin mulighet til å spille inn våre forskere til programmet samt til å komme med innspill til 

tematikk for arrangementene. Fakultetet sprer informasjon fra satsningen i relevante 

kanaler. I tillegg har LVS holdt informasjonsmøter på fakultetets institutter. Målinger viser at 

informasjon om satsningen LVS når ut til de ansatte ved Det medisinske fakultet. 

 Fakultetets målgruppe er bred, både på fakultetet og eksternt. For å nå flest mulig på 

fakultetet, fra toppforskere til studenter, benytter vi følgende kanaler som nyhetsbrev, 

epostlister, sosiale medier og media. I tillegg bruker fakultetet nettverk, seminarer, 

møtepunkter for å informere om vår forskning.  

Generelt:  

Kanaler er nettsiden, informasjonseposter, instituttenes nyhetsbrev og MED-Nytt (fakultetets 

tidligere nyhetsbrev), nettside, medier og sosiale medier.   
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Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av relevant og ny 

kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap.  

 

1) I utgangen av 2019 ser vi at flere av våre verdensledende miljøer innen livsvitenskap har økt sin 

nasjonale og internasjonale konkurransekraft. Disse vinner fremdeles i konkurransen om nasjonale 

midler og får senter status som bl.a. Jebsen sentre, medisinske sentre og nasjonale og internasjonale 

forskningspriser, men det vi ser en økt  forandring i at disse henter mer forskningsmidler fra EU og 

flere får ERC advanced grant/ERC consolidator/ERC starting grant status.  

 

2) Medfak har lykkes i konkurransen om et nytt trans-nasjonalt postdoktorprogram (Scientia Fellows 

II) fra EU med oppstart 2019 der 250 nye årsverk (økt internsonal mobilitet, utgående eller 

inngående) innen livsvitenskapsområdet skal ansettes i løpet av 2019/2020. Visjonen er økt forsking 

og innovasjonssamarbeid mellom akademia-helse-næringsliv. Samarbeidspartnere er akademiske 

partnere over hele verden, industripartnere (ThermoFisher, Abbvie, Pfizer, AstraZeneca, Bayer, GE-

Healtcare) og Clustere SME (regionalt og i Europa (Tyskland, Frankrike, Nederland, England, Spania, 

Italia), samt Invent, Oslotech, Helse-Sør-øst, UiO:LVS og Matnat. 

 

3) Flere av våre unge forskertalenter (flere rekruttert via Scientia Fellowsprogrammet) har vunnet i 

konkurransen om faste vitenskapelige stillinger og etablert seg som faste vitenskapelige ved UiO.   

 

UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på grunnforskning av 

fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning.  

 Tiltak/aktiviteter: 

o Karriereutviklingsprogrammet (postdoktorprgrammet) for unge forskere 

o Helseinnovatørskolen 

o Ph.d. nivå: alle obligatoriske og valgfrie kurs er kvalitetssikret og oppgradert de siste 

årene. Ph.d. programmet og alle kursene er nylig kvalitetssikret. 

o Forskerlinja – forskningsprosjekter for medisinstudenter over 3 år mens de studerer 

på medisin. 20/årskull tas opp. Målet er at flere med medisinbakgrunn skal ta en 

ph.d.  

o Medisinstudiet- Revisjon av studieprogrammet i medisin med nyskapende og 

studentaktive lærings- og vurderingsformer, økt innslag av praksis og innslag av 

elektive emner 

o Bachelor og masternivå: Omstrukturert og faglig styrket masterprogramportefølje på 

Institutt for helse og samfunn for å sikre at utdanningene møter samfunnets behov i 

fremtiden. 

 

 

 
 



Rapportering om økonomisk utvikling 

 

1 
 

Rapporterende enhet: 
Det medisinske fakultet 

 Rapportert 
av:Frode 
Vartdal og Unn-
Hilde Grasmo 
Wendler 

 Periode:  
T2 – 2017 

 

Økonomirapportering 
  

Vurdering av den økonomiske situasjonen 
 

Totaløkonomi 

 
Tabell 1 

 
 

MED hadde pr 2. tertial 2017 838 millioner kroner i inntekter. Dette er 5 millioner kroner høyere enn 

budsjettert, og 49 millioner kroner høyere enn året før. Den samlede inntekten fordeler seg med 58 

% fra basisøkonomien og 42 % fra eksternfinansiert virksomhet. Dette er samme fordeling som ved 

1. tertial 2017. 

 
Basisvirksomhet 
 
Tabell 2 

 
 

Regnskapet for 2. tertial viser et underforbruk på 122 millioner kroner. Dette er 13 millioner kroner 

høyere enn samme periode 2016. Dette er en økning på 11 millioner kroner fra 1. tertial, og er 6 

millioner kroner høyere enn budsjettert.  

 

De totale basisinntektene er på 483 millioner kroner, ca. 13 millioner kroner lavere enn 

sammenlignet med samme periode i fjor.  

 

De totale personalkostnadene er på 396 millioner kroner ligger 1 millioner kroner under budsjett. Så 

langt i 2017 har fakultetet fått 13,5 millioner kroner i offentlige refusjoner. Dette er 2,2 millioner 

kroner over budsjett. 

 

Regnskap T2 2016 Regnskap T2 2017 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

Inntekter -789 451 148 -838 826 581 -1 226 310 263 -1 334 960 237 -1 314 918 790 -1 377 033 122 -1 355 327 942 -1 385 599 506

Personalkostnader 537 166 139 560 855 444 909 878 399 912 718 998 957 642 727 954 758 745 947 336 894 952 606 445

Driftskostnader 192 807 093 201 039 329 398 010 801 366 884 538 392 676 976 380 590 964 384 843 857 380 255 278

Investeringer 28 980 919 31 692 244 57 515 778 73 784 786 43 047 795 39 072 721 36 963 626 35 789 785

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning -30 496 997 -45 239 564 139 094 715 18 428 085 78 448 708 -2 610 693 13 816 435 -16 947 998

Nettobidrag -263 641 1 276 532 1 124 143 -1 309 805 110 510 835 322 1 192 207 1 791 573

Prosjektavslutning 0 0 -278 872 -254 123 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk med 

nettobidrag og prosjektavslutning -30 760 638 -43 963 032 139 939 986 16 864 156 78 559 218 -1 775 372 15 008 641 -15 156 425

Overført fra i fjor -336 223 230 -289 374 358 -289 436 700 -306 957 794 -290 093 637 -211 534 419 -213 309 791 -198 301 150

Akkumulert mer-/mindreforbruk -366 983 868 -333 337 390 -149 496 714 -290 093 637 -211 534 419 -213 309 791 -198 301 150 -213 457 574

Regnskap T2 2016 Regnskap T2 2017 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

Inntekter -496 369 027 -482 722 320 -757 759 386 -779 870 130 -774 919 427 -769 784 985 -770 521 300 -764 302 803

Personalkostnader 378 683 973 396 547 460 635 205 270 623 180 601 636 413 600 626 626 247 616 851 981 603 277 159

Driftskostnader 121 582 684 111 569 876 220 522 262 206 574 313 214 986 828 201 254 993 202 212 929 194 451 443

Investeringer 23 519 870 21 090 692 44 551 445 55 136 725 37 635 673 36 880 001 36 838 065 35 789 785

Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 27 417 499 46 485 707 142 519 590 105 021 509 114 116 674 94 976 256 85 381 675 69 215 583

Nettobidrag -44 361 155 -47 565 962 -84 036 496 -77 336 800 -87 240 714 -86 282 225 -85 322 064 -89 510 555

Prosjektavslutning 506 592 -645 912 481 761 2 571 226 400 889 0 -64 798 0

Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og 

prosjektavslutning -16 437 064 -1 726 166 58 964 855 30 255 935 27 276 850 8 694 031 -5 188 -20 294 972

Overført fra i fjor -93 430 097 -120 967 578 -121 029 920 -120 967 578 -90 711 643 -63 434 793 -54 740 762 -54 745 950

Akkumulert mer-/mindreforbruk -109 867 162 -122 693 744 -62 065 065 -90 711 643 -63 434 793 -54 740 762 -54 745 950 -75 040 921
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Andre driftskostnader og investeringer er på til sammen 132 millioner kroner. Dette er et 

underforbruk på 2 millioner kroner.  

 

Nettobidraget har økt med vel 3 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2016. 

Fakultetet er stadig mer avhengig av en stor eksternt finansiert portefølje med rimelig 

kostnadsdekning i form av nettobidrag for å drive sin basisvirksomhet.  

 

Fakultetet vurderer derfor års-prognosen til å ligge på ca. 90 millioner kroner.  

 

Som nevnt i rapporten til 1. tertial 2017 har fakultetet bestemt å forhåndsdisponere egenandeler for 

inntil fem prosjekter som får toppforsk/fellesløftet på 60 millioner i en 5 årsperiode fra 2018.  

 

Ved avdeling for komparativ medisin ved Institutt for medisinske basalfag overvåkes økonomien 

nøye og det foregår et kontinuerlig effektiviseringsarbeid. Økonomien har en positiv trend og 

instituttet har god kontroll over økonomien i avdelingen. 

 

Eksternt finansiert virksomhet 

 

Ved 2. tertial 2017 har fakultetet 706 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning på 5 

fra 1. tertial. I perioden mai-august er det opprettet 50 nye prosjekter, med en totalramme på 116 

millioner kroner. 

 

Fakultetet har 36 aktive EU prosjekter og 162 aktive prosjekter finansiert av NFR. 

 

Totalt ubrukte midler på prosjektene var 204 millioner kroner. Alt er knyttet til fremtidig aktivitet. 

Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. 
 
Tabell 3 

 
 
 
 
 

Regnskap T2 2016 Regnskap T2 2017 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

Inntekter -291 922 809 -354 166 385 -466 658 128 -551 843 046 -538 741 614 -606 128 174 -584 806 642 -621 296 703

Personalkostnader 156 990 304 163 323 390 272 854 251 288 668 331 321 012 665 328 077 332 330 484 913 349 329 286

Driftskostnader 70 878 754 87 953 639 176 604 248 155 038 490 177 325 059 179 043 341 182 630 928 185 803 835

Investeringer 5 291 439 10 601 552 12 964 333 18 648 061 5 412 122 2 192 720 125 561 0

Isolert saldo uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -58 762 312 -92 287 805 -4 235 296 -89 488 164 -34 991 767 -96 814 782 -71 565 240 -86 163 581

Nettobidrag 40 706 340 48 200 435 82 992 700 74 254 622 86 911 647 87 095 481 86 514 271 91 302 128

Prosjektavslutning -553 110 778 956 -760 633 -2 656 195 -400 889 0 -877 683 0

Isolert saldo med nettobidrag og 

prosjektavslutning -18 609 082 -43 308 414 77 996 772 -17 889 737 51 518 991 -9 719 301 14 071 348 5 138 547

Overført fra i fjor -235 403 260 -161 373 462 -161 373 462 -179 780 235 -197 669 972 -146 150 982 -155 870 283 -141 798 935

Saldo -254 012 343 -204 681 875 -83 376 690 -197 669 972 -146 150 982 -155 870 283 -141 798 935 -136 660 388
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 
 

1. Innledning 
IMB rapporterer fremgang på flere områder knyttet til oppfølging av årsplan. Instituttets økonomi er i 

balanse, og instituttet har gode resultater i innhenting av eksterne midler. IMBs nåværende 

budsjettfordelingsmodell er innrettet slik at avdelingene har tydelige insentiver for å styrke våre resultater i 

forhold til resultatindikatorene. Vi ser klare positive resultater i utviklingen på sentrale virksomhetsområder. 

IMB er i ferd med å utarbeide revidert budsjettfordelingsmodell etter endringene i fakultetets modell i fjor. 

Konsekvensene for Avdeling for ernæringsvitenskap kan bli til dels betydelige. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  
IMBs nåværende budsjettfordelingsmodell er innrettet slik at insentivene for innhenting av EU-midler samt 

midler fra andre prioriterte kilder opprettholdes på et høyt nivå. Flere av instituttets forskere fra ulike 

fagmiljøer er nå konkurransedyktige og aktive i søknader om eksterne midler, og den positive utviklingen i 

innhenting av eksterne midler viser at instituttets tiltak gir resultater. 2017 blir et særdeles godt EU-år for 

IMB, og instituttet har mer enn doblet sin EU-finansierte aktivitet fra 2014 til 2016. Instituttet har også noe 

økning i NFR-aktivitet, men i forhold til innmeldte mål og ambisjoner har IMB skåret lavere på NFR-

indikatoren de siste 3-4 årene. Det antas at instituttet kommer til å øke aktiviteten i NFR-finansierte 

prosjekter fra 2018, blant annet som følge av deltakelse i to sentre for fremragende forskning og høy aktivitet 

på søknadsfronten. IMBs nye SFF planlegger oppstart i november.  

 

IMB har hatt en klar økning i avlagte doktorgrader ved instituttet fra 2014, og ser en svakt økende trend 

framover. IMBs forskere oppnådde flere publikasjonspoeng i 2016 enn i 2015, men publikasjonspoeng per 

vitenskapelig ansatt var likevel noe lavere i 2016 enn i 2015. Dette skyldes i stor grad at instituttet har hatt en 

økning i antall ansatte primært i stillinger som forskere, stipendiater og postdoktorer, hvor den 

vitenskapelige produksjonen gjerne er lavere. Videre har mange etablerte gruppeledere gått av for 

aldersgrensen i de senere år og nyrekrutterte er fortsatt i oppstartsfase. 

 

IMB er i rute med iverksetting av viktige tiltak for å styrke kvaliteten på utdanningen og studentenes 

læringsutbytte, heve studiepoengproduksjonen og øke antallet ferdigutdannede kandidater. Både medisin og 

ernæring har styrket studentenes introduksjonsopplegg og utviklet nyskapende læringsformer. 

Studiepoengproduksjonen per student for Ernæringsstudiet ved IMB har de siste årene ligget høyere, og til 

dels betydelig høyere, enn gjennomsnittet ved norske universiteter. For 2016 ser man imidlertid at 

produksjonen ligger litt under gjennomsnittet, og under IMBs ambisjonsnivå. Nedgangen kan ses i 

sammenheng med omlegging av programplanen, inkludert fellesundervisningen for medisin, odontologi og 

ernæring. Her har man nå iverksatt flere tiltak, og det forventes at resultatene vil bedres gradvis over tid. 

Utviklingen overvåkes og evalueres nøye. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Det er en viss bedring i IMBs økonomiske situasjon per 2. tertial 2017, sammenliknet med situasjonen 

31.12.2016. En moderat økning i nettobidrag i forhold til årsbudsjett og innsparinger forbundet med 

forsinkede ansettelser vil gi noe økt handlingsrom framover. Prognosen er at IMB ligger an til et 

mindreforbruk på kr 11,8 mill ved årets slutt. 
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I forhold til situasjonen på samme tid i 2016 ser vi et økt mindreforbruk, i hovedsak forårsaket av høyere 

nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter. IMBs nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 12 

% av instituttets inntektsgrunnlag i inneværende femårsperiode. Andelen har vært økende de senere årene, 

og instituttet er stadig mer avhengig av en stor eksternt finansiert portefølje med rimelig kostnadsdekning i 

form av nettobidrag for å drive sin basisvirksomhet.  

Innføring av ny budsjettfordelingsmodell på fakultetet gjeldende fra 2017, med uttelling for studieplasser og 

resultatkomponenter for undervisnings- og forskningsresultater, har skapt behov for revisjon av IMBs 

budsjettfordelingsmodell. Som varslet i rapporteringen for 1. tertial, er en betydelig utfordring i 

fakultetsmodellen de store forskjellene i uttelling for undervisningskomponentene i medisinstudiet og 

ernæringsstudiet, som er plassert i svært ulike finansieringskategorier til tross for mye sammenfallende 

undervisning. Prinsippet IMB har lagt til grunn om å fordele tildelingen fra fakultetet til den respektive 

avdelingen hvor inntekten hører til eller hvor aktiviteten har funnet sted, skaper derfor utfordringer for 

Avdeling for ernæringsvitenskap i IMBs reviderte fordelingsmodell. En direkte videreføring av fakultetets 

modell ville redusert Avdeling for ernæringsvitenskap til under halvparten av dagens tildeling. IMB legger 

opp til en viss omfordeling mellom studiene for å sikre at vi kan levere på samfunnsoppdraget også innen 

ernæring. Ulike modeller er drøftet, og endelig beslutning er ikke fattet. Aktuell modell innebærer ca. 20 % 

redusert tildeling til Avdeling for ernæringsvitenskap. Modellen innebærer om lag 12 % økning for Avdeling 

for molekylærmedisin, 8 % reduksjon for Biostatistikk, mens Atferdsvitenskap kommer omtrent ut som i dag. 

Instituttet vil benytte en overgangsordning over flere år for at ernæringsmiljøet skal klare å tilpasse seg til 

nytt nivå, men det knytter seg risiko til opprettholdelse av aktivitet og kvalitet i ernæringsstudiet, som 

fortsatt er sårbart etter programendringene. De klare insentivene modellen gir for økte resultater, gjør at 

avdelingen med støtte fra instituttledelsen vil kunne redusere den negative effekten i langtidsbudsjettet noe.  

 

Delegering av budsjettansvar til avdelingsledere, og videreføring av overhead og leiestedsinntekt til 

avdelingene etter innføring av ny intern budsjettmodell i 2016, har ført til større bevissthet om 

prosjektporteføljens effekt på enhetenes økonomiske handlingsrom. IMBs eksternt finansierte virksomhet 

går meget godt per 2. tertial 2017. Det er mottatt 50 % mer inntekter til forskningsvirksomheten enn på 

samme tid i 2016. Størst økning ser vi på inntekter fra EU og private organisasjoner, stiftelser og fond.  

 

IMB overvåker økonomien i Avdeling for komparativ medisin (Dyreavdelingen) nøye. Endringer i driften av 

avdelingen er implementert og har vært vellykkede. Fakultetets støtte har i denne forbindelse vært 

avgjørende. Avdelingen går mot et isolert mindreforbruk i 2017 på kr 0,5 mill, som er en bedring på kr 0,64 

mill mot situasjonen per 1. tertial 2017. Avdelingen har fått ny leder 1. august med erfaring fra og høy fokus 

på videre effektivisering og innsparinger. Fortsatte tiltak vil medvirke til økonomisk stabilisering. 

Inntektsutviklingen for KPM er imidlertid en vedvarende risikofaktor for IMBs økonomi, og IMB gir fortsatt 

tett økonomioppfølging.  

 

Dato: 14.9.2017 

 

Lene F. Andersen 

Instituttleder      Linda T. Helgesen 

       Administrasjonssjef  

 

Vedlegg 1: Økonomirapport 2T 2017 

Vedlegg 2: Rapportering om resultater 2T 2017 
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Rapportering om resultater (resultatindikatorer og gjennomføring av årsplan 
2017-2019) 
 

Resultatindikatorene  

Tabell 1 under er mottatt fra fakultetet sammen med bestillingen av virksomhetsrapporten for 2. 
tertial, og viser resultatindikatorer for IMB i perioden 2011-2016. Den ble levert uten forklaring om 
at beregning av indikatorer for EU-inntekter og NFR-inntekter er endret siden forrige rapportering, 
og at disse tallene også er endret for 2015. Antall studiepoeng i tabellen stemmer ikke overens med 
tall i DBH. I rapporteringen forholder vi oss til DBH-tallene (se tabell 2 i avsnittet om studiepoeng). 

Tabell 1: Resultatindikatorer IMB 2011-2016 

 
 VIT 2 = undervisningsstillinger, forskere, stipendiater og postdoktorer   
 

IMBs resultatindikator for NFR-inntekter økte fra kr 45,2 mill i 2015 til kr 50,2 mill i 2016. Tidligere 
rapporterte man på mottatte inntekter, men fra 2016 rapporterer man på hvor mye man har brukt i 
NFR-prosjekter per år. Mottatte inntekter fra NFR var i 2016 kr 49 mill, og IMB har brukt kr 1,2 mill 
mer enn dette, totalt kr 50,2 mill, i NFR-prosjekter det samme året.  

I forhold til innmeldte mål og ambisjoner har IMB skåret lavere på NFR-indikatoren de siste 3-4 
årene. For 2016 var målsettingen på 61 mill. For 2017 er det tidligere meldt inn et måltall på 65 mill. 
Det er mer sannsynlig at NFR-resultatet for inneværende år vil bli om lag som i 2016, dvs. rundt kr 50 
mill. Det antas at instituttet kommer til å øke aktiviteten i NFR-finansierte prosjekter fra 2018, blant 
annet som følge av deltakelse i to sentre for fremragende forskning.  

For EU-inntekter er det en tilsvarende endring i beregningsmetode som for NFR-inntekter. IMB har 
brukt kr 15,5 mill i EU-prosjekter i 2016. Inkludert i dette tallet er IMBs andel av Scientia Fellow-
prosjektet som utgjorde kr 4,5 mill i 2016. For 2017 er prognosen for EU-inntekter oppjustert fra 10 
mill til 24,5 mill, basert på antatt overføring til allerede eksisterende prosjekter i inneværende år, og 
IMB ligger an til å bruke omtrent dette beløpet. 2017 blir et særdeles godt EU-år for IMB, 
hovedsakelig på grunn av Human Brain Project (HBP) og to ERC grants. På grunn av en viss usikkerhet 
mht. videreføring av HBP-prosjektet etter april 2018, er prognosen for EU-inntekter i 2018 noe 
lavere enn i 2017.  For langtidsperioden forventes ingen økning i tildelinger fra 2017-nivået. 

Da vi meldte inn produksjonstall for perioden 2017-2022, var vi ikke klar over at beregningsmetode 
var blitt endret. Vi la da til grunn at inntektene bølger over tid. Med ny beregningsmetode vil ikke 
resultatindikatoren for EU-inntekter være sensibel mht. innbetalingstidspunkt, men avhenge mer av 
aktivitetsnivået i prosjektene.  
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Det ble avlagt 29 doktorgrader ved instituttet i 2016, mot 27 i 2015 og 22 i 2014. IMB ser en svakt 
økende trend framover.  

IMBs forskere oppnådde 230,1 publikasjonspoeng i 2016, en økning på 15 poeng fra året før. 
Publikasjonspoeng per vitenskapelig tilsatt var likevel lavere (1,2) i 2016 enn i 2015 (1,3) som følge 
av flere vitenskapelig ansatte. Publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt inkluderer forskere, 
stipendiater og postdoktorer, og det er hovedsakelig i disse stillingskategoriene at økningen i antall 
ansatte har vært. Disse er i starten av sine forskerkarrierer, og har ikke like stor 
publikasjonsproduksjon som mer erfarne professorer og førsteamanuenser. Videre har mange 
etablerte gruppeledere gått av for aldersgrensen i de senere år og nye er rekruttert, men er fortsatt i 
oppstartsfase. 

Studiepoengproduksjonen per student for Ernæringsstudiet ved IMB har de siste årene ligget 
høyere, og til dels betydelig høyere, enn gjennomsnittet ved norske universiteter. For 2016 ser man 
imidlertid at produksjonen ligger litt under gjennomsnittet (2016: 39,8 mot et gjennomsnitt på 41,7), 
og betydelig under IMBs ambisjonsnivå. 

Tabell 2: Nøkkeltall studenter (tall fra DBH) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Studiepoengproduksjon 78,3 80,4 99,1 116 139 121 

Registrerte studenter 80 80 130 151 164 183 

Studiepoeng pr reg. student 58,7 60,3 45,7 46,2 50,7 39,8 

 
Nedgangen kan ses i sammenheng med omlegging av programplanen, inkludert fellesundervisningen 
for medisin, odontologi og ernæring. I forbindelse med denne omleggingen fikk ernæring en 
betydelig økt strykprosent og studenter som rykket ned tidlig i studiet. Her har man nå iverksatt flere 
tiltak, og det forventes høyere gjennomføringsgrad framover. Vi gjør oppmerksom på at noe av 
nedgangen i studiepoeng per student ser ut til å komme av feil i datagrunnlaget. Emnet 
"Ernæringsstudiet, Modul 1" i fellesundervisningen er kun godskrevet med en 
studiepoengproduksjon på 1,33 (60-poengsenheter) for 2016, som er et lite sannsynlig utfall for et 
emne til 50 studiepoeng og et kull på 35 studenter.  
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Gjennomføring av årsplan 2017-2019 

Utdanning 

Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå som tiltrekker 
seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i 
utdanningene. Studentene skal møte et godt læringsmiljø og få god oppfølging fra studiestart og 
videre i utdanningen.  

Gjennom bedre koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ og 
teknisk kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer. Etablering av 
gode samarbeidsarenaer med arbeids- og næringslivet skal bidra til å styrke utdanningenes 
arbeidslivsrelevans.  

Det vil være et særlig fokus på etablering av studietilbud innenfor de tverrfakultære satsingene 
UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden.  

 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå1: 

Tiltak 1:  
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak.  

 Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Frafallet etter to semester er redusert.  

 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene.  

 Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.  

 
Status for gjennomføring:  

 IMBs reviderte budsjettfordelingsmodell for 2018 innrettes slik at avdelingenes insentiver 
for økt produksjon av studiepoeng og ferdigutdannede kandidater er tydeligere.  

 IMB samarbeider med fakultetet om introduksjonsuken i medisinstudiet. Utdanningsleder 
ved IMB har fått en aktiv rolle i introduksjonsuken, og deltar i dialogmøte med de tillitsvalgte 
studentene ved semesterstart. 

 Det er etablert et nytt system hvor nye gruppelærere i fellesundervisningen for odontologi, 
medisin og ernæring hospiterer i undervisningen til mer erfarne lærere. Ordningen vil 
integreres med et nytt kurs for gruppelærere og vil evalueres i sammenheng med dette. 

 IMB er ansvarlig for en pilot der vi har laget et strukturert, kriteriebasert system for 
studentevaluering av alle forelesninger umiddelbart etter gjennomført time. 
Tilbakemeldingene spilles direkte tilbake til foreleser, med sikte på utvikling av bedre 
forelesninger. Studentene får opplæring i det nye evalueringssystemet ved semesterstart. 

 IMB deltar aktivt i arbeidet for å øke innsats og tilrettelegging for utvikling av 
lærerkompetanse, spesielt knyttet til gruppeundervisning. Instituttet deltar i planlegging av 
en modul i programmet for universitetspedagogisk basiskompetanse med oppstart i februar 
2018 i samarbeid med FUP (Faglig enhet for universitetspedagogikk).  Kurset retter seg 

                                                      
1
 Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter. 
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primært mot nye undervisere og er et samarbeid mellom medisin, ernæring og odontologi. 
Noen av våre seniorlærere vil delta som gruppelærere i modulen.  

 På ernæringsstudiet er det lagt stor vekt på individuell oppfølging og tilrettelegging for 
studentene for å sikre at flere kandidater fullfører studiet, og studieadministrasjonen ble 
styrket i fjor for å ivareta dette arbeidet. Det er etablert et eget emne i førstesemester for 
ernæringsstudenter før de går inn i fellesdelen. Det arrangeres tre lunsjtreff med 
ernæringsstudentene i fellesdelen i Modul 1 for å holde kontakten med ernæringsmiljøet i 
denne krevende delen av studiet. Ordningen er evaluert og det gjøres justeringer for å 
tydeliggjøre ernæringsrelevansen av undervisningen i fellessemestrene i modul 1. Det gjøres 
overbooking i opptaket for å sikre flere studenter ved oppstart, da ernæringsstudiet må 
påregne å miste noen studenter til medisinstudiet.  

 IMB bistår fakultetet i løpende problemidentifisering i modulevalueringer, 
midtveisevalueringer o.l. i medisinutdanningen, og har høy oppmerksomhet på 
undervisningskompetanse hos lærerstaben og i forbindelse med nyrekruttering. 
 

Resultater: 

 Instituttet har bidratt til styrket introduksjonsopplegg og mottak i medisin- og 
ernæringsstudiet 

 IMB ligger godt an til å nå målet om at vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i 
programevalueringene fra 2019 

 Kursing av lærere og studentevalueringer som gir direkte tilbakemelding til foreleserne kan 
styrke kvaliteten på undervisningen 

 Instituttet overvåker antallet ferdigutdannede kandidater i ernæring nøye. 

 Over tid vil revidert budsjettmodell med sterkere insentiver bidra til å redusere frafallet og 
sikre ytterligere fokus på gjennomføring og kvalitet i utdanningen. 

Tiltak 2: 
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke 
studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017:  

 Økt andel digital eksamen.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.    

Status for gjennomføring:  

 Masterprogrammet i ernæring har utviklet et tett samarbeid med Oslo kommune. På 
førstesemester har studentene en praksisuke på sykehjem som organiseres i samarbeid med 
Sykehjemsetaten. På sjette semester har Oslo kommune ved klinisk ernæringsfysiolog i 
Helseetaten ansvar for en undervisningsuke som særlig omfatter undervisning om eldre og 
deres behov samt kommunale tjenester. I tillegg er Oslo kommune ansvarlig for 
tilrettelegging av praksis både på sykehjem, besøk på eldresenter, praksis i barnehager samt 
frisklivsentraler. Praksisperioden vurderes utvidet til også å omfatte praksis i boliger for 
personer med funksjonshemming.  

 Senter for klinisk ernæring har bidratt til mer pasientnær undervisning i masterstudiet i 
klinisk ernæring og ernæringsundervisningen i medisinerutdanningen. Et eget 
ferdighetssenter gir studentene basale kliniske ferdigheter i pasientkommunikasjon og 
atferdsendringer. 

 Flere miljøer ved IMB har bidratt i og tatt initiativ til utvikling av e-læringsressurser i 
undervisningen: Adferdsfag har vært aktive i utvikling av e-læringskonsepter i sin 
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undervisning. Videre har instituttet kjøpt inn kameraer og skjermer som skal benyttes ved 
disseksjon slik at studentene får større utbytte av disseksjonsundervisningen. Utstyret er 
planlagt til å også benyttes til å utarbeide e-læringsressurser innen anatomi. I tillegg har IMB 
fått bevilgninger fra Medfak til å utvikle og revidere e-læringsressurser i masterkurset i 
klinisk ernæring: Dette er arbeidet er nå ferdigstilt og har bedret kvaliteten på de e-
læringsressursene som legges ut til studentene. 

 IMB var først ute med å teste ut ny programvare og opplegg for podcasting ved UiO, og har 
etablert et system med mulighet for opptak av forelesninger i samtlige auditorier. IMB har 
lært opp studentene i hvordan de kan veilede interesserte foreleserne i bruken av utstyret. 
Ordningen er basert på frivillighet. 

 Overflatesalen ved instituttet er oppgradert til å bli et ultralyd-laboratorium med interaktiv 
undervisning i anatomi og fysiologi.  

 Instituttet bidrar til å utarbeide eksamensoppgaver tilrettelagt for digital eksamen innen 
medisin, og støtter arbeidet som ledes av fakultetet. Tre emner i masterstudiet for klinisk 
ernæring har innført digital eksamen. Videreføring av dette avhenger av grad av 
studieadministrativ støtte. 

 
Resultater: 

 Samarbeidet med Oslo kommune innen ernæringsstudiet, den pasientnære undervisningen i 
Senter for klinisk ernæring, samt ferdighetssenteret, styrker studentenes arbeidslivsrelevans 
ved ernæringsstudiet. 

 Instituttets tiltak innen utvikling og bruk av e-læringsressurser har bidratt til å styrke 
studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans. 

 Instituttet har bidratt til å øke andelen digital eksamen ved UiO. 

Forskning 

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeids-
partner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og 
internasjonale arenaer.  

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være 
robuste og faglig sterke over tid, og bidrar aktivt i internasjonale nettverk.  Dette krever at UiO sikrer 
god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledende forskere, samt tilrettelegger for god 
oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d.-kandidater og postdoktorer.  

For bedre å støtte opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en 
hensiktsmessig organisering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.  

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfakultære satsingene UiO:Livsvitenskap, 
UiO:Energi og UiO:Norden.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

Tiltak 3:  
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
 
Forventede resultater for perioden 2017-2019:  

 Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 
2020.  

 Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 
2020.  
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Status for gjennomføring:  

 IMBs budsjettfordelingsmodell er innrettet slik at avdelingenes insentiver for innhenting av 
EU-midler samt midler fra andre prioriterte kilder opprettholdes på et høyt nivå.  

 Flere avdelinger jobber godt og systematisk med felles gjennomgang av alle utlysninger for 
identifisering av aktuelle søkere, og økt aktivitet for å styrke nettverksbygging med relevante 
EU-samarbeidspartnere.  

 Aktuelle søkere får målrettet søknadsveiledning av fakultetets forskningsadministrasjon. 

 Scientia fellow-stillingene bidrar til å styrke forskningen ved instituttet og øke kontakt med 
internasjonale forskningsinstitusjoner. 

 God administrativ støtte er viktig for å motivere forskere til å søke og fortsette i det som ofte 
er komplekse EU-prosjekter. Det er iverksatt flere kompetansehevingstiltak for 
støttefunksjoner innen økonomi og forskningsadministrasjon som jobber med EU-prosjekter, 
blant annet gjennom PES-ordningen. IMB etablerte en forskningsadministrativ stilling i fjor, 
og har allerede i år iverksatt tiltak for å midlertidig øke kapasiteten innen 
forskningsadministrasjon, med mulighet for forlengelse/fast ansettelse for en ny stilling. 
Instituttet jobber også tett med fakultetets forskningsadministrasjon. 
 

Resultater: 

 IMB har mer enn doblet sin EU-finansierte aktivitet fra 2014 til 2016, og har en betydelig 
økning i antall søknader fra 2014 til 2016: 

o IMB har to prosjekter hvorav en koordinatorrolle i det store EU Flagship-prosjektet 
Human Brain Project. 

o En ansatt ved IMB har fått innvilget ett ERC Advanced Grant (fra før har vi et ERC 
Starting grant). 

o IMB har fått innvilget to Marie Curie-prosjekter. 
o Fra 4 EU-søknader i 2014 til 15 i 2015 og 10 så langt i 2017, med flere på vei. 

 IMB har høy aktivitet både på søknadsfronten og innvilgelser fra NFR: 
o IMB deltar i to SFF’er fra 2017; ett av dem med IMB som vertsinstitusjon. 
o FRIPRO: fire prosjekter innvilget i desember 2016, oppstart i 2017. Det ble sendt 30 

FRIPRO-søknader våren 2017, herav sju Toppforsk.  
o 17 søknader er budsjettert på tematiske fagområder hittil i 2017.  

 IMB har meget god utvikling i ekstern finansiering, og har fremdeles et forbedringspotensial i 
å utnytte mulighetene på tvers av avdelingene. Evalueringen av tematiske områder har blitt 
noe forsinket. Vi forventer imidlertid å ha kommet godt i gang med tiltakene for å øke 
forskningsfinansieringen og styrke det tverrfaglige samarbeidet ved årsskiftet og inn i 2018 

 Eksterne finansiører som EU stiller krav til leveranser på kommunikasjonsfronten. 
Kommunikasjonsaktiviteter skal i økende grad beskrives allerede i søknadsfasen, og det 
forventes at man rapporterer på iverksatte aktiviteter. IMB opplever ikke at UiO som 
organisasjon er rigget for denne endringen på kommunikasjonssiden og i våre 
arbeidsprosesser. Vi vil jobbe med dette lokalt, men ønsker oppmerksomhet fra fakultetet 
og UiO sentralt på området. 

Tiltak 4:  
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater innen 1. april 2017:  

 Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.   
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting.  
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 Identifisere og utbedre virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret 
rekrutteringsprosess.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte, samt 
skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.  

 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  
 
Status for gjennomføring:  

 Instituttet har fokus på å opprettholde så effektive rutiner som mulig for utlysninger, 
opprettelse av komiteer, evaluering og effektuering innenfor de mange begrensninger som 
finnes i staten og ved UiO.  

 Ny lederstruktur har bidratt til å tydeliggjøre linjeledelsens ansvar og rolle i 
rekrutteringsprosessene. 

Resultater: 

 IMB har ikke foretatt kartlegginger av rekrutteringstid eller utarbeidet egne rutiner på dette 
området, men følger de sentrale rutinene.  

 Vi har identifisert enkelte flaskehalser internt, og må jobbe videre med å bidra til at 
linjeledere i organisasjonen kan løse sine oppgaver i prosessen mer effektivt. 

 Instituttet bemerker at det må ligge til UiO sentralt å identifisere og utbedre 
virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret rekrutteringsprosess.  

 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 
Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet og 
møter det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny innsikt 
gjennom aktiv dialog og samarbeid. Dette betyr blant annet å kommunisere våre strategiske 
tverrfaglige satsinger, toppforskningsmiljøer og forskningsbaserte utdanninger. 

Et felles innovasjonsløft skal bidra til at innovasjonskraften i UiOs fagmiljøer styrkes og 
innovasjonsarbeidet synliggjøres. UiO skal utarbeide et felles begrepsapparat, og legge til rette for 
bedre samspill mellom relevante satsinger og aktører. Konkrete tiltak skal utarbeides for økt 
innovasjon innen forskning, utdanning og formidling.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:  

Tiltak 5:  
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre 
hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og toppforskningsmiljøer.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de 
forskjellige fagene.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter. 

 Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, 
aktiviteter og tjenester.  

 Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskaping. 
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 Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap og 
integrert i øvrige utdanninger.  

 
Status for gjennomføring:  

 IMB har bidratt til fakultetets nettsider for innovasjon iht. årsplanen. Vår forskningssak om 
multiresistente bakterier fra mars 2017 ble delt på fakultetets nettsider om innovasjon, og 
det samme gjorde Alvaro Köhn-Luques Scientia Fellows-intervju (april 2017). 

 IMB har rekruttert flere kandidater til Helseinnovatørskolen. 
 
Resultater: 

 IMB har hatt 4 kandidater inne på Helseinnovatørskolen våren 2017, og ytterligere 1 er 
påmeldt til høsten 2017, og bidrar til oppfyllelse av UiOs mål på området. 

 IMB har bidratt til fakultetets nettsider for innovasjon og har hatt flere saker på disse sidene, 
og dermed bidratt til å øke synligheten av innovasjonssaker. 

 IMB vil i løpet av årsplanperioden lage en plan for innovasjon og tettere samarbeid med 
næringslivet som vil bidra til å nå UiOs mål på lengre sikt. Det er ikke realistisk at dette vil gi 
effekter før tidligst 2019. IMB oppfatter at det er et lengre stykke igjen til vi har nådd målet 
om en bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de 
forskjellige fagene.  

Tiltak 6:  
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte 
målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og 
samfunnskontakt. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante 
forskere.  

 Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde god kvalitet og være 
tilpasset norske og internasjonale målgrupper. 

 Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra egne 
toppforskningsmiljøer. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av relevant og 
ny kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap. 

 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på 
grunnforskning av fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning. 

 
Status for gjennomføring:  

 IMB har implementert prioriteringskriterier for nyhetssaker, der saker som synliggjør 
betydningen av grunnforskning og UiO:livsvitenskap er blant topp prioriterte saker sammen 
med saker som er knyttet til aktuelle EU-kandidater (søkere og innvilgete prosjekter). 
Kriteriene bidrar til at begrensete kommunikasjonsressurser benyttes på strategisk viktige 
områder. IMB samarbeider med fakultetet om kommunikasjon på sentrale satsingsområder.  

o Antallet forskningssaker ved IMB er økt i forhold til 2016. Avdelingenes ansvar for å 
identifisere aktuelle saker er tydeliggjort. 

o IMB har publisert nyhetssaker om de tre miljøene hos oss som har fått 
konvergensmidler fra UiO:Livsvitenskap.  

o I forbindelse med 50-årsjubileet for publiseringen av den første artikkelen om LCAT-
mangel, ble det publisert en tekst av Kåre Norum som beskriver hvordan hans 
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grunnforskning førte til en stor oppdagelse som 50 år senere kan gi nye 
kolesterolmedisiner. 

 Instituttet har etablert en struktur med lokale publisister i to av fire avdelinger for å styrke 
samhandlingen mellom IMBs kommunikasjonsrådgiver og fagmiljøene i 
kommunikasjonsarbeidet og forankre kommunikasjonsarbeidet bedre i organisasjonen. En 
tredje avdeling har etablert en alternativ ordning som skal evalueres. Dette arbeidet skal 
lede frem til en redaksjon som kan bidra til mer effektiv bruk av nettsidene og bedre tilgang 
til innhold for formidling. 

 Engelskspråklige nettsider ved instituttet skal styrkes, og alle våre forskningssaker publiseres 
på begge språk. 
 

Resultater: 

 IMB har iverksatt konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra egne 
toppforskningsmiljøer, og for å bidra til å synliggjøre betydningen av grunnforskning for 
samfunnet. Vi har i liten grad virkemidler til å måle resultater på de øvrige målene for UiO. 

 IMB styrker engelskspråklige nettsider, men ser at det er ressursmessig utfordrende å få 
gode engelskspråklige nettsider for både ekstern og intern kommunikasjon uten mer 
drahjelp fra UiO sentralt. 

  Instituttet har fått en stor ny satsning i form av et senter for fremragende forskning. 
Senterets administrative koordinator vil også jobbe med kommunikasjon. Dette vil både 
løfte kvaliteten på og i større grad synliggjøre kommunikasjonssakene fra instituttet. 

 Iht. årsplanen skal IMB delta i fakultetets arbeid med å etablere en kommunikasjonsplan og 
operasjonalisere denne på instituttnivå. Fakultetet har utsatt sin kommunikasjonsplan på 
ubestemt tid. IMB ønsker å prioritere dette arbeidet og er klar for å bidra så snart fakultetet 
gjenopptar dette. 

 

Enhetens egne tiltak  

UTDANNING 
Mål 4: Videreutvikling av studieprogrammene 
Instituttet vil delta i fakultetets offensive satsing på utdanningskvalitet gjennom revisjoner av 
eksisterende programmer, samt gjennomføre tiltak for å effektivisere og øke kvaliteten av 
undervisningen og med bedre evaluering av studentenes kompetanse. 
 
Tiltak og status for gjennomføring:  

 IMB har kommet langt i arbeidet med å etablere en struktur for oversiktlige 
undervisningsregnskaper i alle fag. Undervisningsregnskap for Avdeling for 
ernæringsvitenskap for 2016 er i stor grad ferdigstilt og brukes i videre planleggingsarbeid i 
avdelingen.  Instituttet forventer å nå målet om å få undervisningsregnskapet på plass også 
for medisinfagene innen utgangen av året. Undervisningsregnskapet vil bidra til bedre 
undervisningsplanlegging og bedre utnyttelse og fordeling av undervisningskapasiteten ved 
instituttet. 

 Øvrige tiltak under mål 4 er rapportert ovenfor under Utdanning, Tiltak 1 og 2. 
 

ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 
Mål 7: Instituttet har implementert kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning  
For å sikre at kvalitetssystemet fungerer optimalt har instituttet styrket kompetansen til 
forskningsgruppelederne og styrket arbeidet med internkontroll for forskning.  
 
Tiltak og status for gjennomføring:  

 IMBs forskningsgruppeledere har gjennomgått kurs i henhold til opplæringsplan 
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 Alle registrerte forskningsprosjekter er overført til UiOs prosjektregister, og arbeidet med å 
supplere og ferdigstille oversikten starter på senhøsten og skal ferdigstilles innen årets slutt i 
tråd med målsettingen. 

 
Mål 8: IMB skal videreutvikle ny lederstruktur og legge til rette for et godt og sikkert arbeidsmiljø 
Instituttet skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt og 
sikkert arbeids- og læringsmiljø. IMB skal kontinuerlig arbeide for å optimalisere organisasjonen, 
bedre arbeidsflyten og øke organisasjonsforståelsen blant de ansatte. 
 
Tiltak og status for gjennomføring:  

 Instituttet skulle gjennomføre UiOs arbeidsmiljøundersøkelse ARK i 2017, men til tross for 
tidlig varsling i vår har NTNU nå meldt at de ikke har kapasitet i år. IMB har besluttet å delta 
når fakultetet ruller ut runde 2 for resten av fakultetet, tentativt i 2018. 

 Instituttet har igangsatt tiltak for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver for linjeledelsen og 
målrette informasjon mot ledere ved IMB. 

 Ny modell for oppgavedeling og samhandling mellom institutt- og avdelingsnivå innen HMS 
for laboratoriemedisin er etablert. 

 Instituttet har fokus på implementering av UiOs HMS-avvikssystem gjennomgående ved 
instituttet, og har kommet langt i enkelte avdelinger.  

 IMB vil følge fakultetets opplegg for beredskapsøvelse, som er planlagt våren 2018. 
 
Mål 9: Effektiv ressursforvaltning og velfungerende støttefunksjoner 
IMB skal arbeide for å beholde og utvikle velfungerende støttefunksjoner innen administrasjon, 
komparativ medisin, avanserte verkstedtjenester og informasjonsteknologi. IMB skal arbeide for en 
rasjonell og hensiktsmessig bruk av arealer og utstyr i tråd med øvrige målsettinger. 
 
Tiltak og status for gjennomføring:  

 IMB er i ferd med å ferdigstille revidert budsjettfordelingsmodell basert på fakultetets 
reviderte modell fra fjoråret. Modellen understøtter UiOs mål om kvalitet og effektivitet 
innen utdanning og mindre frafall, samt økt ekstern forskningsfinansiering. 

 Tiltakene identifisert og iverksatt i organisasjonsutviklingsprosjektet ved Avdeling for 
komparativ medisin (dyreavdelingen) har gitt klare resultater, og avdelingen sikter mot et 
mindreforbruk på 0,64 mill for 2017. Avdelingen jobber kontinuerlig med effektivisering og 
innsparinger. IMB gir fortsatt tett økonomioppfølging.  
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Økonomirapport for IMB per 2. tertial 2017 
 

Det er en viss bedring i IMBs økonomiske situasjon per 2. tertial 2017, sammenliknet med 
situasjonen 31.12.2016. En moderat økning i nettobidrag i forhold til årsbudsjett, anslått til 
kr 1,1 mill, og innsparinger forbundet med forsinkede ansettelser, anslått til kr 2,3 mill, vil gi 
noe økt handlingsrom framover.  
 
 

Basisvirksomhet 

 
 
Per 2. tertial 2017 viser regnskapet for IMBs basisvirksomhet et akkumulert mindreforbruk 
på kr 16,2 mill, mot et budsjettert mindreforbruk på kr 8 mill. Avviket er i hovedsak 
forårsaket av høyere inntekter og nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter i forhold til 
budsjett.  
 
I forhold til situasjonen på samme tid i 2016 er inntektene betydelig lavere. Det henger 
sammen med at IMB hadde mottatt over 10 mill til forskningsinfrastruktur per 2. tertial 
2016. En del av disse midlene er benyttet i anskaffelsprosesser i 2017, og bidrar til at 
investeringsnivået har vært høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. 
 
I forhold til situasjonen på samme tid i 2016 ser vi et økt mindreforbruk, i hovedsak 
forårsaket av høyere nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter. IMBs nettobidrag fra 
eksternt finansierte prosjekter utgjør 12 % av instituttets inntektsgrunnlag i inneværende 
femårsperiode. Andelen har vært økende de senere årene, og instituttet er stadig mer 
avhengig av en stor eksternt finansiert portefølje med rimelig kostnadsdekning i form av 
nettobidrag for å drive sin basisvirksomhet.  
 
IMB overvåker økonomien i Avdeling for komparativ medisin (Dyreavdelingen) nøye. I det 
kontinuerlige effektiviseringsarbeidet avdekkes det løpende tiltak som bidrar til å redusere 
kostnader og effektivisere arbeidsprosesser. Kostnadsreduksjon er fast tema på agendaen i 
oppfølgingen av avdelingen, og de ansatte bidrar aktivt til identifisering av tiltak. Innsatsen 
gir resultater. Avdelingen går mot et isolert mindreforbruk i 2017 på kr 0,5 mill, som er en 
bedring på 0,64 mill mot situasjonen per 1. tertial 2017. Avdelingen har fått ny leder med 
erfaring fra og høy fokus på videre effektivisering og innsparinger, og IMB følger tett opp 
videre effektivisering og rasjonell drift i avdelingen. 
 

Basisvirksomhet (tall i 1000-kroner) Regnskap T2 2016 Regnskap T2 2017 Års-budsjett

Års-

prognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

Inntekter -116 613 -108 204 -169 013 -166 411 -163 751 -165 555 -168 100 -170 960

Personalkostnader 93 648 99 055 159 387 151 800 151 169 149 480 149 059 148 921

Driftskostnader 17 398 17 998 27 204 28 236 27 479 25 110 25 180 27 986

Investeringer 3 776 6 825 12 245 12 169 10 458 14 736 14 834 13 736

Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -1 791 15 675 29 823 25 794 25 354 23 771 20 973 19 684

Nettobidrag -12 625 -17 471 -22 350 -23 500 -23 500 -21 500 -21 600 -21 700

Prosjektavslutning -49 -259 0 0 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og 

prosjektavslutning -14 466 -2 055 7 473 2 294 1 854 2 271 -627 -2 016

Overført fra i fjor 2 475 -14 136 -14 136 -14 136 -11 842 -9 988 -7 717 -8 344

Akkumulert mer-/mindreforbruk -11 990 -16 191 -6 663 -11 842 -9 988 -7 717 -8 344 -10 360
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Prognosen er at IMB ligger an til et mindreforbruk på kr 11,8 mill ved årets slutt, som er ca. 
2,3 mill lavere enn i 2016. Om lag halvparten av dette vil være øremerket til ulike formål. 
Per 31. august 2017 var kr 11,8 mill av IMBs midler øremerket til ulike aktiviteter og 
anskaffelser, som vitenskapelig utstyr 5,7 mill, annen infrastruktur 2,6 mill og 
forskningssatsinger 2,4 mill. Per kommende årsskifte antas det at de fleste per i dag 
mottatte øremerkede midler vil være brukt, og at det vil stå igjen anslagsvis 3,3 mill. Dette 
vil i hovedsak være midler til infrastruktur og forskningssatsinger. Det er dessuten lagt inn 
en forventing om at instituttet mottar kr 3,5 mill til forskningsinfrastruktur i 2017, og 
deretter 10 mill hvert år i femårsperioden. På grunn av lang anskaffelsestid er det antatt at 
midlene brukes året etter at de mottas. Sum bundne midler vil være 6,8 mill per 31.12.2017 
dersom infrastrukturmidler i nevnte omfang mottas i løpet av 3. tertial. 
 

Eksternt finansiert virksomhet 

 

 
 
IMBs eksternt finansierte virksomhet går meget godt per 2. tertial 2017. Det er mottatt 50 % 
mer inntekter til forskningsvirksomheten enn på samme tid i 2016. Størst økning ser vi på 
inntekter fra EU (27 mill, mot 2,7 mill per T2 2016) og private organisasjoner, stiftelser og 
fond (33 mill, mot 25,7 mill per T2 2016). Fra sistnevnte kilder vil det i 2017 mottas om lag 
17 mill i friske midler. Mye av det er mindre driftstildelinger (0,2 – 0,3 mill) fordelt til mange 
ulike forskergrupper ved alle fagavdelingene ved IMB. De største EU-inntektene går til 
forskermiljøer innen nevrovitenskap og biostatistikk.  
 
IMBs nye SFF planlegger oppstart i november. Kontrakter er under utarbeidelse, og 
arealsituasjonen er så godt som avklart, men det gjenstår fortsatt en del arbeid med interne 
flytteprosesser og klargjøring av arealer til senteret.  
 
På det nåværende tidspunkt ligger det an til at samlet saldo for IMBs ekstern finansierte 
virksomhet per 31.12.2017 vil være kr 70,6 mill.  
 

Eksternt finansiert virksomhet 

(tall i 1000-kroner) Regnskap T2 2016 Regnskap T2 2017 Års-budsjett

Års-

prognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021

Inntekter -70 472 -107 589 -129 903 -142 869 -128 170 -138 034 -131 243 -133 300

Personalkostnader 32 769 38 704 66 958 64 701 71 754 72 142 68 205 68 646

Driftskostnader 20 056 21 292 40 441 37 278 47 613 44 167 40 775 37 295

Investeringer 968 981 203 4 397 3 583 348 126 0

Isolert saldo uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -16 680 -46 611 -22 301 -36 493 -5 220 -21 378 -22 137 -27 358

Nettobidrag 12 192 17 177 23 959 22 370 22 797 21 122 21 441 21 217

Prosjektavslutning 61 259 -279 -375 0 0 0 0

Isolert saldo med nettobidrag og 

prosjektavslutning -4 427 -29 176 1 379 -14 499 17 576 -256 -697 -6 141

Overført fra i fjor -52 649 -56 137 -56 137 -56 137 -70 636 -53 059 -53 315 -54 012

Saldo -57 076 -85 313 -54 758 -70 636 -53 059 -53 315 -54 012 -60 153



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Nina K Vøllestad 

Knut Tore Stokke 

Periode:  

T2 - 2017 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 Helsam 

1. Innledning 

Helsam har i 2. tertial 2017 videreført arbeidet med utviklingsprosess Helsam. Etter interne 

diskusjoner og behandling av saken i fakultetsstyret er konklusjonen at instituttets faglige 

avdelingsstruktur består, og at det viktigste utviklingsarbeidet blir å organisere en satsning på 

primærhelsetjenesten. Organisering av satsningen vil presenteres for fakultetsstyret i november og 

offisiell oppstart blir fra 2018. 

 

Arbeidet med reorganisering av instituttets masterportefølje har fortsatt i andre tertial, og det vil 

legges fram forslag til varig omdisponering av studieplasser innen januar 2018. Erfaringer fra årets 

studentopptak understreker behovet for en reorganisering av masterprogrammene.  

 

Implementeringen av Oslo2014 sluttføres med første gjennomføring av modul 8 hvor flere av Helsams fag 

inngår, blant annet i form av praksis på sykehjem. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Som det framgår av resultatrapporten har instituttet jevnt over vekst i de fleste av 

resultatindikatorene på forskningssiden, og vi forventer også at midlertidig omdisponering av 

studieplasser vil bidra til noe økt studiepoengproduksjon på kort sikt, og at en reorganisering av 

masterprogrammene vil forsterke dette på lengre sikt. 

 

Helsam er også stolte av å ha fått vårt første tilsagn på ERC-midler med prosjektoppstart i 2018.   

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Instituttet står i en krevende økonomisk situasjon og har lite økonomisk handlingsrom. Den 

økonomiske utviklingen er ikke vesentlig endret fra forrige rapportering, og som tidligere 

rapportert forventer vi å gå inn i en periode med akkumulert overforbruk på basis.  

 

Reduksjon i midlertidige aktiviteter fra 2019 og omstilling til reduserte basisinntekter gjør at vi 

forventer at handlingsrommet vil øke noe utover i prognoseperioden. Tilpasning til reduserte 

basisinntekter vil blant annet bestå i effektivisering på undervisningssiden gjennom 

reorganiseringen av masterprogrammene. Vi forventer også at satsningen på primærhelsetjeneste 

vil ha positiv effekt på volumet av eksternfinansiert virksomhet, og dermed gjennom nettobidrag 

øke handlingsrommet i basisøkonomien.  

 

 

Dato: 14. september 2017 

 

Nina K. Vøllestad      Knut Tore Stokke 

instituttleder       administrasjonssjef 
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Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Nina K. Vøllestad 
Knut Tore Stokke 

Periode:  
T2 - 2017 

 

Resultatrapportering Helsam T2 2017 

Resultatindikatorene  

 

 

Hovedinntrykket for resultatindikatorene for 2016 er at Helsam fortsetter å øke 
forskningsproduksjonen. Økte eksterne inntekter gir flere vitenskapelig ansatte som i neste 
omgang bidrar til økt produksjon.  
 
Kommentar for den enkelte indikatorene:  

 EU-inntektene er på et historisk høyt nivå, men Helsam har fortsatt en ganske 
begrenset prosjektportefølje som bidrar til svingninger i oppnådd resultat fra år til 
år. Modellen for beregning av EU (og NFR) inntektene er justert for i større grad å 
måle aktiviteten i prosjektene. Det vil motvirke noen av svingningene som tidligere 
har vært knyttet til indikatoren.  

 NFR-inntektene er også høyere enn tidligere år. Porteføljen av prosjekter er her så 
stort at utviklingen over tid ikke bør svinge som følge av enkeltprosjekter. 
Forventningen til instituttet er fortsatt noe vekst, men med en vesentlig lavere 
veksttakt enn fram mot 2015. 

 Det var færre avlagte doktorgrader i 2016 enn de siste fem årene uten at vi har 
funnet noen åpenbar forklaring. Opptakstallene på phd-kandidater tilknyttet 
instituttet de siste årene gjør at produksjonen burde vært større. Instituttet vil følge 
opp med en gjennomgang av porteføljen av phd-kandidater i hver avdeling.  

 Publikasjonspoengene beregnes etter nye kriterier fra 2015 av, men lite 
sammenligningsgrunnlag gjør det vanskelig å vurdere betydningen av veksten til 

MED (inkl. BiO og NCMM)

Resultater 

UiO totalt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 49,0 47,2 48,0 48,3 47,4 49,1 48,5 46,6 42,1

Studentmobilitet - andel utveksl.studenter 7,2 % 7,0 % 8,6 % 7,6 % 8,9 % 9,3 % 9,1 % 12,9 % 8,0 %

Publikasjonspoeng per vit.årsverk 1,14 1,06 1,13 1,11 2,10 2,15 2,17 2,10 1,77

EU-tildeling volum 12 727 12 786 21 161 15 963 18 669 35 346 29 938 45 794      173 930

NFR-tildeling  volum 141 579 147 893 152 714 126 211 178 376 176 429 218 522 225 921   887 935

Resultater 
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2016. I absolutte tall forventer vi vekst i avlagte publikasjonspoeng som et forsinket 
uttrykk for veksten i vitenskapelige årsverk. 

 Avlagte studiepoeng har ligget relativt stabilt de siste årene. Vi har forventninger til 
at dette vil øke noe som følge av omdisponering av studieplasser.  
Vi gjør også oppmerksom på at det i de tilsendte nøkkeltallene for Helsam er 
beregnet studiepoeng pr registrert student og ikke studiepoeng pr heltidsekvivalent 
som er brukt i tabellen med fakultetets samlede produksjon. Studiepoeng pr 
heltidsekvivalent ligger høyere enn studiepoeng pr student fordi en del av 
studentene ved våre studieprogrammer er deltidsstudenter.  

  



Rapportering om resultater Helsam 
 

3 
 

 

Utdanning 

Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå som 
tiltrekker seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke 
kvaliteten i utdanningene. Studentene skal møte et godt læringsmiljø og få god oppfølging fra 
studiestart og videre i utdanningen.  

Gjennom bedre koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ 
og teknisk kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer. 
Etablering av gode samarbeidsarenaer med arbeids- og næringslivet skal bidra til å styrke 
utdanningenes arbeidslivsrelevans.  

Det vil være et særlig fokus på etablering av studietilbud innenfor de tverrfakultære satsingene 
UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå1: 

Tiltak 1:  
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak.  
 Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Frafallet etter to semester er redusert.  
 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene.  
 Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.  

 
Status for gjennomføring:  
Helsam har jobbet for å øke antall studentoppgaver i profesjonsstudiet i medisin for å sikre bedre 
integrering i våre fagmiljøer av medisinstudenter.  

Tiltak 2: 
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017:  

 Økt andel digital eksamen.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.    

 
Status for gjennomføring:  

Helsam bidrar til nye lærings- og vurderingsformer gjennom  

 etableringen av nye praksistilbud til studentene; Sampraks og praksis på sykehjem i 
modul 8 

                                                      
1
 Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter. 
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 utvikling av MOOCer; ferdigstiller MOOC om systematiske kliniske undersøkelser av 
eldre i løpet av 2017 og vil starte arbeidet med en MOOC om scientific writing 

Forskning 

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeids-
partner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og 
internasjonale arenaer.  

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å 
være robuste og faglig sterke over tid, og bidrar aktivt i internasjonale nettverk.  Dette krever at 
UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledende forskere, samt tilrette-
legger for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og postdoktorer.  

For bedre å støtte opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en 
hensiktsmessig organisering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.  

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfakultære satsingene UiO:Livsvitenskap, 
UiO:Energi og UiO:Norden.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

Tiltak 3:  
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
 
Forventede resultater for perioden 2017-2019:  

 Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 
2020.  

 Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 
2020.  

 
Status for gjennomføring:  

Den viktigste forskningsadministrative støtten til EU-prosjekter gis i dag fra fakultetets EEF. 
Vi opplever at våre forskere har fått gradvis høyere bevissthet rundt mulighetene som 
finnes i EUs forskningsprogrammer og at det vil bidra til flere søknader. Vi opplever også at 
søkere gir tilbakemelding på god støtte i søknadsfasen, noe vi forventer vil spre motivasjon 
for å søke til flere.  
 

Tiltak 4:  
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater innen 1. april 2017:  

 Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.   
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting.  
 Identifisere og utbedre virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret 

rekrutteringsprosess.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte, 
samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.  
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 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  
 
 
Status for gjennomføring:  
Det er ikke gjennomført noen konkrete tiltak ved Helsam, men det jobbes kontinuerlig med 
bevisstheten rundt god arbeidsflyt i rekrutteringssaker.  

 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 
Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet 
og møter det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny 
innsikt gjennom aktiv dialog og samarbeid. Dette betyr blant annet å kommunisere våre 
strategiske tverrfaglige satsinger, toppforskningsmiljøer og forskningsbaserte utdanninger. 

Et felles innovasjonsløft skal bidra til at innovasjonskraften i UiOs fagmiljøer styrkes og 
innovasjonsarbeidet synliggjøres. UiO skal utarbeide et felles begrepsapparat, og legge til rette 
for bedre samspill mellom relevante satsinger og aktører. Konkrete tiltak skal utarbeides for økt 
innovasjon innen forskning, utdanning og formidling.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:  

Tiltak 5:  
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og 
sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og 
toppforskningsmiljøer.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de 
forskjellige fagene.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter. 
 Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, 

aktiviteter og tjenester.  
 Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskaping. 
 Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap og 

integrert i øvrige utdanninger.  
 
 
 
Status for gjennomføring:  

Det er potensiale for økt innovasjon gjennom søknad om og etablering av nye nærings- og 
offentlig-phd-prosjekter ved Helsam. 2 nærings-phd-prosjekter startet i 2017, 2 offentlig-
phd prosjekter under inngåelse. 
Vi har i tillegg flere e-helseprosjekter i samarbeid med offentlige og private partnere som vil 
kunne bidra til innovasjon.  
 
Målet om bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår er ikke nådd, men i 
Heslams årsplan 2017-19 er det satt inn et mål om bedre å beskrive ikke-patenterbar 
innovasjon. 
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Tiltak 6:  
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 
prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv 
dialog og samfunnskontakt. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante 
forskere.  

 Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde god kvalitet og være 
tilpasset norske og internasjonale målgrupper. 

 Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra 
egne toppforskningsmiljøer. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av relevant 
og ny kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap. 

 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på 
grunnforskning av fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning. 

 
Status for gjennomføring:  

Helsam har et aktivt fokus på samfunnskontakt og formidling. Noen aktuelle tiltak på dette 
området er:  

 Forskerskolen i allmennmedisin har arrangert kurs i kronikkskrivning, med flere 
kronikker fra deltagerne på trykk som resultat 

 Representasjon fra relevante samfunnsaktører inn i aktivitet hos oss, blant annet i 
styringsgruppen for forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

 Initiativ til og gjennomføring av akademisk talkshow i november 2016 og september 
2017 

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/pa-flukt-helse-flyktninger.html
http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/andre/2017/helseapper.html
http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/andre/2017/helseapper.html
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Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Nina K. Vøllestad  
Knut Tore Stokke 

Periode:  
T2 – 2017 

 

Rapportering om økonomisk utvikling Helsam 
Helsam står i en krevende økonomisk situasjon som vi forventer at vil forsterkes over de 
neste 12-18 måneder med både isolert og akkumulert merforbruk på basis. Reduserte 
basisinntekter i kombinasjon med økte personalkostnader i 2017 og 2018 som følge av økt 
satsning på postdoc stillinger (Scientia Fellows-prosjektet) er de viktigste årsakene til dette. 
Vi ser ingen alternativ til å unngå et til dels betydelig akkumulert merforbruk innen 
utgangen av 2018, men siden de viktigste årsakene til merforbruket er av midlertidig 
karakter forventer vi at dette snus til balanse innen utgangen av langtidsprognoseperioden. 
Prognosetallene viser at personalkostnadene vil være tilbake på 2016-nivå fra 2019.  
 
Prognosetallene for 2018 – 2021 viser et akkumulert merforbruk ved utgangen av 2021 på 
ca 5,4 mill. Vi forventer at arbeidet med budsjett 2018 og prognose fram til 2022 vil gjøre 
Helsam i stand til å levere en langtidsprognose i balanse.  
 
Helsams basisøkonomi er svært avhengig av nettobidrag fra den eksternfinansierte 
virksomheten, og svingninger er den viktigste usikkerhetsfaktoren for den økonomiske 
situasjonen på basis. Vi vil legge stor vekt på å følge opp utviklingen her når instituttet er i 
ferd med å gå inn i en periode med akkumulert merforbruk.  
 
Helsam har ikke benyttet seg av forhåndsdisponeringer.  
 

 

Kommentarer basisvirksomhet 
Basisinntektene er noe høyere enn budsjettert. Det skyldes primært periodiseringsfeil og vil 
ikke ha noen helårseffekt. Det har også kommet til noen mindre ubudsjetterte inntekter på 
basis som det knyttes framtidig ubudsjetterte kostnader til.  
 
Personalkostnadene ligger pr 2. tertial over budsjett, men som vi rapporterte etter 1. tertial 
er det en periodiseringsfeil på fastlønn som gjør at vi forventer at årsresultatet vil bli 

Basisvirksomhet
R egnskap T 2 R egnskap T 2 Å rs- Å rs- P ro gno se P ro gno se P ro gno se P ro gno se

2016 2017 budsjett pro gno se 2018 2019 2020 2021

Inntekter -60 976 -57 174 -96 029 -95 358 -96 197 -91 946 -90 937 -90 609

Personalkostnader 65 638 73 574 116 624 116 151 118 666 110 325 106 881 101 916

Driftskostnader 7 083 6 385 15 145 12 915 12 527 11 276 11 790 12 229

Investeringer 2 584 1 228 2 000 2 000 1 975 2 025 1 975 1 975

Iso lert  mer- / mindrefo rbruk uten 

netto bidrag o g 

pro sjektavslutning

14 329 24 013 37 740 35 708 36 971 31 680 29 709 25 511

Nettobidrag -19 281 -14 084 -27 171 -24 358 -28 460 -30 380 -28 382 -30 377

Prosjektavslutning 841 91 482 2 017 401 0 -65 0

Iso lert  mer- / mindrefo rbruk -4 111 10 020 11 050 13 367 8 911 1 299 1 262 -4 867

Overført fra i fjor -5 130 -14 537 -14 537 -14 537

A kkumulert  mer- / mindrefo rbruk -9 242 -4 516 -3 487 -1 169 8 911 1 299 1 262 -4 867
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omtrent som budsjettert. Den store økningen i personalkostnader i år sammenlignet med 
2016 skyldes primært egenandeler inn i Scientia Fellows-prosjektet.  
 
Driftskostnadene er noe lavere enn tilsvarende periode i fjor. Basert på regnskapet hittil i år 
er prognosen for driftskostnader ved årsslutt er justert ned til samme nivå som for 2016.  
 
Nettobidraget fra den eksternfinansierte aktiviteten er vesentlig lavere enn budsjettert pr 2. 
tertial. Årsprognosen for nettobidraget er redusert med nesten 3 mill. Det er endringer i 
flere prosjekter som gir avviket mot budsjett. De viktigste avvikene er knyttet til reduserte 
frikjøpsinntekter fra to EU-prosjekt som følge av valutatap, feilbudsjettert frikjøp og 
egenandel i Scientia Fellows prosjektet og justeringer som følge av en gjennomgang av 
prosjektporteføljen i klinisk etikkarbeid.  
 

Kommentarer eksternfinansiert virksomhet 

 
 

Inntektene for den eksternfinansierte virksomheten er ikke periodisert og en sammenligning 

mot tidligere regnskapstall forteller ikke mye om aktivitetsnivået i seg selv. 

 

Personalkostnadene er i utgangspunktet en god indikator på aktivitetsnivået for 

eksternfinansiert virksomhet.   Personalkostnadene er lavere enn på samme tidspunkt i fjor, 

men det er likevel grunn til å mene at aktivtetsnivået er på samme nivå. Det skyldes primært 

at fjorårets tall ble inflaterte som følge av en oppsamling av forsinket frikjøp i EU-prosjekter. 

I tillegg har vi oppdaget at det mangler regnskapsføring av noen frikjøp på aktivitet som 

burde ha vært ført i 2. tertial.  
 

Eksternt finansiert virksomhet
R egnskap T 2 R egnskap T 2 Å rs- Å rs- P ro gno se P ro gno se P ro gno se P ro gno se

2016 2017 budsjett pro gno se 2018 2019 2020 2021

Inntekter -63 751 -57 297 -101 983 -111 604 -106 829 -124 332 -120 844 -131 876

Personalkostnader 38 722 34 567 59 782 59 249 64 647 67 841 64 194 71 915

Driftskostnader 10 091 10 097 26 048 24 764 24 482 24 358 26 169 26 199

Investeringer 6 0 225 225 245 245 0 0

Iso lert  mer- / mindrefo rbruk uten 

netto bidrag o g 

pro sjektavslutning

-14 932 -12 633 -15 928 -27 366 -17 456 -31 889 -30 481 -33 762

Nettobidrag 19 322 14 090 27 357 25 533 28 779 31 261 28 867 30 951

Prosjektavslutning -841 -91 -482 -1 896 -401 0 65 0

Iso lert  mer- / mindrefo rbruk 3 548 1 366 10 947 -3 729 10 922 -627 -1 549 -2 811

Overført fra i fjor -30 832 -22 708 -22 708 -23 050 -26 779 -15 857 -16 484 -18 033

Saldo -27 284 -21 342 -11 761 -26 779 -15 857 -16 484 -18 033 -20 844
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 - Klinmed 

1. Innledning

 
Instituttet har et høyt aktivitetsnivå, med leveranse av et høyt antall undervisningstimer per år i tråd med 
innføring av ny studieplan Oslo 2014, og med ca. 115 store forskningsprosjekter. De fleste forsknings-
prosjektene involverer en eller flere samarbeidspartnere, både innen- og utenlandske. Samlet sett 
representerer dette et aktivitetsnivå på i overkant av 500 mill. kr. for 2017. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

 
Instituttet har gjennomført de tiltak som var forventet å skulle gjennomføres på instituttnivå. For både EU- 
og NFR-tildeling gjelder at Klinmed nådde de mål som ble satt for 2016. For publikasjonspoeng per 
vitenskapelige årsverk gjelder at faktoren ble redusert fra 3,06 til 2,99. Antallet publikasjoner totalt ble økt 
fra 1321 til 1391, og antallet publikasjonspoeng totalt ble økt fra 907,1 til 940,6. 
 
Klinmed har hatt et økende fokus i lederlinjen på forskningsmessige mål og resultater, og det generelle 
utviklingstrekket er en økt eksternfinansiert forskningsaktivitet. Størst økning knytter seg imidlertid til 
finansieringskilder på utsiden av de resultatindikatorene som per i dag foreligger som basis for RBO-

uttelling. Dette gjelder primært Jebsen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen og Thon-stiftelsen. 
 
Ambisjonene for de kommende årene er satt høyt, og ønsket vekst krever at instituttet får ca. 50 nye 

ordinære EU-/NFR-prosjekter. Ambisjonen for EU-inntekter tilsvarer nærmere 10 nye EU-prosjekter.  

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

 
Instituttets økonomiske situasjon per 31. august 2017 er i all vesentlighet i tråd med de forventningene og 

planene som har foreligget etter at årsregnskapet for 2016 ble fastsatt.  

De avvik som er registrert hittil i år påvirker i liten grad instituttets netto økonomiske situasjon. Avvikene gir 
imidlertid periodiske forskyvninger i regnskapsmessige nøkkeltall samt endringer i forholdet mellom 
aggregert regnskapsmessig resultat og forpliktelser. 
 
Selv om instituttets regnskapsførte resultat viser et overskudd, er den faktiske situasjonen at instituttet per 
31. august 2017 har en netto underbalanse på ca. 30 millioner. Underbalansen forventes å øke til ca. 41 
millioner i 2019, for deretter å bli noe redusert mot slutten av LTB-perioden, hvor det forventes å oppnå 
positive årsresultater. 
 
Instituttet er foreløpig i rute med de tiltak som er planlagt med sikte på å oppnå balanse mellom fremtidige 
inntekter og kostnader. Det samlede nettobidraget fra pågående prosjekter har økt med 12 millioner i LTB-
perioden. Antall årsverk i basisorganisasjonen er blitt redusert med ca. 2.  Noe lavere antall disputaser har 
medført en reduksjon av instituttets kostnader til dette med ca. 2 millioner. 
 
Med nåværende utsikter til fremtidig basisbevilgning vil det gå mange år før instituttet kan sies å ha et reelt 

handlingsrom. Størst usikkerhet er knyttet til størrelsen på fremtidig nettobidrag.  
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Rapportering om resultater (resultatindikatorer og 

gjennomføring av årsplan 2017-2019) 
 
Instituttets oppnådde resultater og utviklingstrekk: 

De to første resultatindikatorene, studiepoeng og studentmobilitet, er forankret på 
fakultetsnivå. Klinmed legger derfor til grunn at vurderinger av disse skjer tilsvarende.  

For publikasjonspoeng per vitenskapelige årsverk gjelder at faktoren er redusert fra 3,06 til 
2,99. Den totale summen for antall publikasjonspoeng gikk opp i 2016 og det samme gjorde 
antall vitenskapelige årsverk.  Nedgangen i publikasjonspoeng per vitenskapelige årsverk 
kan således skyldes det økte antallet årsverk. Endringen er imidlertid såpass liten at vi vil 
måtte følge tallene over tid for å analysere tallene nærmere og kunne si om dette er en 
vedvarende trend.   

For både EU- og NFR-tildeling gjelder at Klinmed nådde de mål som ble satt for 2016. 
Instituttet erfarer en økende grad av søknader som forankres på UiO, og antar et økende 
fokus i lederlinjen på forskningsmessige mål og resultater kan tilskrives noe av dette. 

Det generelle utviklingstrekket er en økt eksternfinansiert forskningsaktivitet. Størst økning 
knytter seg til finansieringskilder på utsiden av de resultatindikatorene som har vært 
gjeldende frem til 2016. For Klinmed gjelder dette primært Jebsen, Kreftforeningen, 
Nasjonalforeningen og Thon-stiftelsen. For NFR-tildeling gjelder en mer moderat økning, jf. 
avslutning av to eksisterende SFF’er, og oppstart av et nytt SFF. For EU-tildeling er 
utviklingen noe vanskeligere å vurdere, både fordi antall prosjekter er lavt og de periodiske 
innbetalingene skjer med lange tidsintervaller.  
 
Instituttets tiltak for å gjennomføre årsplan 2017-2019 

Tiltak 1:  
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Status for gjennomføring:  

 
• Studentene får en omfattende introduksjon på alle de kliniske semestre i form av 

introduksjonsforelesninger, omvisning i sykehuslokaler mv.  
• Det er i løpet av de siste semestre gitt journaltilgang for studenter på flere moduler enn 

tidligere 
• Det er på initiativ fra undervisere lokalt satt i gang frivillig hospitering i pediatri på 

lokalsykehus 
• Studentene har stående tilbud om å delta i avdelingens løpende drift utenom 

timeplanfestet undervisning 

Vurdering av oppnådde resultater og effekter:  
 
Det forventes at tiltakene bidrar til å styrke studentenes integrering i fagmiljøet 
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Tiltak 2: 
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
 
Status for gjennomføring:  
 
• Ny studieplan (Oslo 2014) som nå er ferdig implementert har hatt som målsetting å 

fornye lærings- og vurderingsformer og styrke studentenes læringsutbytte. Det har vært 
brukt vesentlig ressurser på utarbeidelse og implementering av ny studieplan, og det vil 
kreve ressurser å vedlikeholde intensjonene for planen over tid. 

• Ved Institutt for klinisk medisin vil høstens allmøter bli benyttet til å omhandle tema 
som er relevant i dette perspektivet (læringsutbytte og studentaktivisering, bruk av ulike 
læringsformer, læring fra studentevaluering mv)  

Vurdering av oppnådde resultater og effekter: 

I en så stor organisasjon som vår kreves det langsiktig arbeid for å etablere innsikt og nye 
læringsformer. Gjennom kontinuerlig arbeid forventes fornyelsen å kunne realiseres.  

Tiltak 3: 
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
 
 
Status for gjennomføring:  
 
• Klinmed har hatt et økende fokus i lederlinjen på forskningsmessige mål og resultater, 

herunder behovet for å ha økt EU-finansiering. Dette er nå tema på alle relevante møter. 
• I samarbeid med Medfak-/OUS-forskningsstøtteteam blir aktuelle forskere kontakt med 

sikte på å forberede EU-søknader, og avdekke hvilken støtte som er nødvendig. 
• Det generelle utviklingstrekket er en økt eksternfinansiert forskningsaktivitet. Størst 

økning knytter seg imidlertid til finansieringskilder på utsiden av de resultatindikatorene 
som per i dag foreligger som basis for RBO-uttelling. 
 

Vurdering av oppnådde resultater og effekter: 

Instituttet har for 2016 oppnådd det mål som ble satt for EU-finansiering, og per 31. august 
2017 synes også målet for 2017 å kunne bli nådd. Ambisjonene for de kommende årene er 
satt høyt, og det vil kreve nærmere 10 nye ordinære EU-prosjekter for å kunne nå disse.  

Tiltak 4: 
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Status for gjennomføring:  
 
Klinmed har i flere år hatt et tett samarbeid med universitetssykehusene om kontinuerlig 
utvikling, forbedring og effektivisering av felles rutine for rekruttering til kombinerte 
vitenskapelige stillinger. Dette har over en tre-års periode resultert i nær halvering av 
gjennomsnittlig rekrutteringstid for disse stillingene, fra 23 måneder i 2012 til 11 mnd. første 
halvår 2017. Enkeltsakene varierer pt. fra 8 – 15 mnd. i rekrutteringstid. Det antas at 8 mnd. 
er nær smertegrensen av hva som kan oppnås gitt de avtaleforhold og øvrige 
rammebetingelser som regulerer ansettelse i slike stillinger pr i dag. 
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Årsakene til redusert rekrutteringstid handler ikke om store endringer, men snarere om 
fokus, struktur, justeringer av prosess, samarbeidsform, ansvars- og informasjonsdeling 
samt kompetanseutvikling, som til sammen gjør gjennomføringen smidigere og mer 
forutsigbar: 
 

- Planlegging av rekrutteringsprosessen i forkant. En fast fremdriftsplan fungerer 
som forpliktende avtale mellom alle involverte parter, forpliktende tidsfrister 
samt oppfølgingsverktøy gjennom hele rekrutteringsprosessen. 

- Faste møtepunkter og samarbeidsarenaer 
- Krav til oppnevning av sakkyndig komite tidligere i prosessen 
- Tettere oppfølging av sakkyndig komitè sitt arbeid, fremdrift og levering innen 

tidsfrist 
- Avklaring av intervjukomitè og planlegging av intervjuer tidligere i prosessen 
- Tydeliggjøring av arbeidsdeling mellom sakkyndig komitè og 

intervjukomitè/innstillingsmyndighet 
- Økt bruk av prøveforelesninger som vurderingskriterie for prof I 

 
 
Vurdering av oppnådde resultater og effekter: 

Dette blir omtalt i avsnittet ovenfor. 

Tiltak 5:  
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, 
og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og 
toppforskningsmiljøer.  
 
Status for gjennomføring:  
 
Vi avventer initiativ fra fakultetet. 

Tiltak 6:  
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 
prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom 
aktiv dialog og samfunnskontakt. 
 
Status for gjennomføring:  
 
Vi avventer initiativ fra fakultetet. 
 
Enhetens egne tiltak  

Tiltak 1: Tilpasning nye økonomiske rammer – effektivisering 
 
Vi viser til tekst i økonomirapporten per 31. august 2017. 

 
Tiltak 2: Bygge øket kompetanse i hele organisasjonen 
 
For Klinmed innebærer kompetanseutviklng.et kontinuerlig arbeid i en stor og kompleks 
organisasjon. Temaet er tilstede både på ledersamlinger og i ulike møtestrukturer. Særlig 
gjelder dette i de halvårlige klinikkledermøtene med hver klinikk, hvor forventningene til 
aktivitet blir tydeliggjort gjennom konkret resultatrapportering.  
 



4 

 

Tiltak 3: Bidra til å avvikle fagprøven for utenlandsmedisiner 
 
Planleggingen er i gang i samarbeid med fakultetet. 

Tiltak 4: Evalueringen av Klinmed fra 2015, forskningsingeniørene 
 
Det pågår et arbeid med tanke på refordeling av ingeniørressurser mellom klinikkene ved 
instituttet. En arbeidsgruppe har levert sin rapport som nå er til behandling hos 
styringsgruppen. Det tas sikte på beslutning i løpet av høsten 2017.  
 
Tiltak 5: Ledersamling Klinmed våren 2017 
 
Ledersamlingen ble gjennomført den 7. april 2017. Erfaringene var gode, og det fremkom 
ønske om å gjenta denne. Det blir en ny samling våren 2018, med undervisning som 
hovedtema. Et konkret oppfølgingspunkt vil også være en tettere samhandling med 
avdelings- og –fagmiljøledere, i første omgang i form av jevnlige lunsjmøter med 
instituttledelsen. 

Tiltak 6: Bidra til arbeidet med virtuell desktop 
 
Instituttets administrasjon har avgitt ressurs til dette arbeidet tilsvarende en 20 % - stilling i 
første halvår 2017. 
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Økonomisk status og utvikling per 31. august 2017 
 

Regnskap T2-17 – årsprognose 2017 
 
Instituttets økonomiske situasjon per 31. august 2017 er i all vesentlighet i tråd med de forventningene 
og planene som har foreligget etter at årsregnskapet for 2016 ble fastsatt.  
 
De avvik som er registrert hittil i år påvirker i liten grad instituttets netto økonomiske situasjon. 
Avvikene gir imidlertid periodiske forskyvninger i regnskapsmessige nøkkeltall samt endringer i 
forholdet mellom aggregert regnskapsmessig resultat og forpliktelser. Dette omfatter: 
 

Driftskostnadene per 31. august er ca. 13 mill. kroner lavere enn budsjettert. 
Mindreforbruket gjelder ordinære driftsmidler til vitenskapelige ansatte, og saldoen på 
gjenstående forpliktelser er tilsvarende høyere. Netto økonomisk situasjon har ikke blitt 
endret som følge av dette. 
 
Basisinntektene per 31. august er ca. 5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Avviket gjelder 
forventninger om inntekter med tilhørende bindinger, og saldoen på disse forpliktelsene er 
også her tilsvarende lavere. Netto økonomisk situasjon er uforandret. 
 
Nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet (EFV) er ca. 4 mill. kroner lavere enn 
budsjettert. Dette gjelder bokføring av avsetninger fra årsoppgjøret 2016, og saldoen på 
denne type forpliktelser er redusert tilsvarende. Netto økonomisk situasjon er uforandret. 

 
Klinmed er et stort institutt med mange medarbeidere som har driftsmidler på ulike konti. Fra et 
økonomisk ståsted skaper dette noen forhold som utfordrer treffsikkerheten i de økonomiske 
analysene. Først og fremst gjelder dette årets regnskapsførte drifts- og investeringskostnader, hvor ca. 
90% av antatt bruk gjelder disponering av tildelte rammer. 
 
Vi har valgt å nedjustere anslaget for årets driftskostnad med ca. 4 millioner, i forhold til prognosen 
per T1-17. Vi har tilsvarende økt anslaget for saldoen på gjenstående forpliktelser ved årets slutt.  
Netto økonomisk situasjon er ikke påvirket av dette.  
 
Vi har videre valgt å nedjustere anslaget for årets personalkostnad med ca. 5 millioner, i forhold til 
prognosen per T1-17.  Endringen gjelder i hovedsak et noe redusert volum av rekrutteringsstillinger i 
instituttets forskningssentra.  Slike stillinger representerer bruk av den andelen av instituttets bundne 
midler som skriver seg fra tilførte egenandeler. Instituttet erfarer at de fleste sentrene har «forsinkede 
uttak» av slike stillinger. For Klinmed representerer personalkostnader gjennom bruk av bundne 
midler omtrent 11% av de totale personalkostnadene. Tidsforskyvninger av dette medfører således 
ingen netto endring av instituttets økonomiske situasjon. 
 
Vi har valgt å beholde tidligere årsprognose for nettobidrag, men andelen som henføres til pågående 
prosjekter er økt fra 75% til 95%.  
 
Prognose 2018-2021 
 
Den samlede tentative tildelingen for perioden 2017-2021 medfører et kutt på ca. 87 millioner. 
Instituttet utarbeidet høsten 2016 en handlingsplan for å møte dette. Tiltakene kan sammenfattes i tre 
kategorier: 
 

1. Tiltak som gir økte inntekter     30 millioner 
2. Tiltak som krever redusert kostnad i basisorganisasjonen 35 millioner 
3. Tiltak som krever en fortsatt praksis med å holde vakanser 22 millioner 

 
Tiltak i kategori 3 vurderes å ikke medføre konsekvenser utover de instituttet har evnet å håndtere 
tidligere. Instituttet oppnådde en effekt av dette på 5 millioner i 2016, og forventer en effekt i 2017 på 
ca. 3,5 millioner.  
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En årlig økning i nettobidrag fra eksterne prosjekter er et av instituttets viktigste virkemidler for å 
oppnå økte inntekter. Sammenlignet med tidligere langtidsprognoser foreligger det behov for en 
nominell vekst i nettobidrag i perioden på minimum 22 millioner. Mot slutten av perioden innebærer 
dette et nivå som er 25% høyere enn for 2017. Det samlede måltallet for nettobidrag i perioden er ca. 
147 millioner. Med de prosjektene som har blitt landet på instituttet hittil i år vurderes utviklingen for 
å kunne nå dette å være i rute. Sum nettobidrag fra pågående prosjekter («ordrereserve») har økt med 
12 mill. fra forrige virksomhetsrapportering.  
 

 
 
Grafen ovenfor viser i grønn linje hva som er gjenstående behov for nettobidrag. 
Instituttet er fornøyd med denne utviklingen, men vi vil påpeke at ca. 45% av samlet budsjettert behov 
for nettobidrag ikke er inndekket per 31. august 2017. Dette tilsvarer ca. 50 ordinære EU-/NFR-
prosjekter. 
 
For langtidsperioden gjelder, i tillegg til vekst i nettobidrag, også en ambisjon om å redusere 
kostnadsnivået på basisorganisasjonen med totalt ca. 35 millioner i LTB-perioden. Mot slutten av 
LTB-perioden tilsvarer dette ca. 5 % av tidligere vurdert kostnadsnivå. Noe av dette gjelder redusert 
administrativ driftskostnad, men i all vesentlighet krever dette reduserte lønnskostnader. 
Reduksjonen planlegges først og fremst oppnådd ved å være forsiktig med å erstatte kommende 
vakanser i de teknisk-/administrative stillingene. Per 31. august 2017 er instituttet i rute med dette, 
blant annet gjennom at antallet administrative årsverk er blitt redusert med ca. 2. Antatt effekt av 
dette i LTB-perioden er ca. 6 millioner. 
 
I tillegg var et av virkemidlene å foreta strategisk disponering av rekrutteringsstillinger som del av 
UiOs egenandel i kommende sentra. Tidligere ble halvparten av kostnadene til UiOs egenandel til 
Jebsen-sentrene dekket av fakultetet. Denne finansieringen har opphørt i ny budsjettfordelings-
modell. Instituttet hadde deretter lagt til grunn at en andel av de strategisk fordelte rekrutterings-
stillingene kunne disponeres til samme formål. Med den disponeringen som er foretatt for disse 
stillingene blir det mer krevende å nå ønsket målsetting. Instituttet må altså egenfinansiere en større 
andel av UiOs egenandeler. Vi har som følge av dette oppjustert forventet lønnskostnad i LTB-
perioden med ca. 6 millioner.  
 
Av de samlede drifts- og investeringskostnadene i langtidsbudsjettet representerer bruk av bundne 
midler ca. 90% av samlet nivå. Dette setter store begrensninger i handlingsrommet for 
kostnadsreduksjoner. Vi har imidlertid lagt til grunn at instituttets kostnader i forbindelse med 
disputaser blir noe redusert, både som følge av noe færre disputaser men også som følge av en større 
kostnadsbevissthet.  Vi har følgelig nedjustert kostnadene til dette med ca. 2 millioner i LTB-perioden. 
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Bindinger og forpliktelser 
 
Instituttet har som ambisjon å redusere størrelsen på de samlede forpliktelsene med ca. 40% per 
utgangen av 2018 i forhold til det volumet som ble tatt med inn i 2017. Det meste av dette vil gjelde 
nedkvittering av tilførte egenandeler til instituttets forskningssentra. Samlet tilgjengelig restsaldo på 
driftsmidler til de vitenskapelig ansatte forventes å øke de i 2017 og 2018, men forventes deretter å 
stabilisere seg. Øvrige forpliktelser antas å bli liggende på et stabilt nivå.  
 
Som det fremgår av grafen nedenfor er instituttets samlede forpliktelser per 31. august 2017 på ca. 
MNOK 85,6 millioner. Øvrige bindinger er redusert med ca. 10 millioner. Samlet saldo for 
driftsmidler til de vitenskapelige ansatte er økt med 6,8 millioner, mens de forpliktelsene som knytter 
seg til egenandeler til forskningssentrene er omtrent på samme nivå som ved årets begynnelse. Her 
gjelder at forpliktelsene til avsluttende sentra er blitt redusert, men at nye og forlengede Jebsen-
sentra har hatt en økning.  
 

 
 
 
Utvikling i netto økonomisk situasjon - handlingsrom 
 
Selv om instituttets regnskapsførte resultat viser et overskudd, er den faktiske situasjonen at 
instituttet per 31. august 2017 har en netto underbalanse på ca. 30 millioner. Underbalansen forventes 
å øke til ca. 41 millioner i 2019, for deretter å bli noe redusert mot slutten av LTB-perioden, hvor det 
forventes å oppnå positive årsresultater. 
 
Med nåværende utsikter til fremtidig basisbevilgning vil det gå mange år før instituttet kan sies å ha et 
reelt handlingsrom. 
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Basisvirksomhet 
 

 
 
 
Eksternt finansiert virksomhet 
 
Klinmed vil i 2017 ha ca. 115 store forskningsprosjekter, hvilket innebærer en økning på 4 % fra 2016. 
Økningen gjelder i all vesentlig prosjekter med finansiering fra Kreftforeningen og 
Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Samlet eksternfinansiert aktivitet har per 31. august blitt økt med 
20%, sammenlignet med 2016. 
 

 
 
Instituttet forventer i 2017 en inntektsøkning på ca. 40 millioner utover det budsjetterte.  Dette vil i 
liten grad gi aktivitetsøkning i 2017, og samlet prosjektsaldo som overføres til neste år forventes derfor 
å øke tilsvarende. 

Det samlede nettobidraget følger i all vesentlighet justert prognose avgitt ved virksomhetsrapport per 

30. april 2017. De ordinære prosjektene gir bidrag som forventet, men årsprognosen for 2017 

inkluderer også bokførte egenandeler, i tråd med hvordan det ble avsatt for dette i årsregnskapet per 

31. desember 2016.  Inntektsførte prosjektavslutninger er overført til ny forskningsaktivitet. 

Planlagt aktivitetsnivå for 2017 er basert på inngåtte kontrakter. Prognosene for årene 2018-2021 er i 

økende grad basert på volum som ikke er kontraktsfestet. Instituttets ambisjoner om videre utvikling 

fremkommer i linjene for Inntekter og Nettobidrag.  

Alle tall i  millioner NOK Regnskap    

T2                   

2016

Regnskap    

T2                   

2017

Års-

budsjett 

2017

Års-

prognose 

2017

Prognose 

2018

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Inntekter -162 -158 -252 -254 -263 -265 -260 -257

Personalkostnader 148 154 242 241 246 247 244 237

Driftskostnader 18 20 49 39 48 37 37 34

Investeringer 11 10 21 29 18 17 16 16

Isolert mer-/mindreforbruk uten

nettobidra og prosjektavslutning 15 26 60 55 48 36 37 30

Nettobidrag -11 -14 -29 -24 -29 -29 -31 -33

Prosjektavslutning -1 0 1

Isolert mer-/mindreforbruk 4 11 31 31 19 8 6 -3

Overført fra i fjor -53 -67 -53 -67 -36 -17 -9 -3

Akkumulert mer-/mindreforbruk -49 -56 -22 -36 -17 -9 -3 -6

Forpliktelser 76 86 53 67 52 51 43 44

Underforbruk / overforbruk etter 

forpliktelser 26 30 31 31 35 41 40 38

Alle tall i  millioner NOK Regnskap    

T2                   

2016

Regnskap    

T2                   

2017

Års-

budsjett 

2017

Års-

prognose 

2017

Prognose 

2018

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Inntekter -133 -150 -210 -249 -259 -272 -292 -312

Personalkostnader 75 79 123 146 151 159 171 182

Driftskostnader 36 50 101 84 88 93 100 108

Investeringer 4 10 5 4 2 2 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk uten

nettobidra og prosjektavslutning -18 -12 19 -15 -18 -18 -21 -22

Nettobidrag 11 15 29 24 29 29 31 33

Prosjektavslutning 1 0 -1 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk -6 4 48 9 11 11 10 11

Overført fra i fjor -117 -90 -67 -90 -81 -70 -59 -49

Akkumulert mer-/mindreforbruk -123 -86 -19 -81 -70 -59 -49 -38
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 

1. Innledning 
NCMM er et nasjonalt forskningssenter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle forskere innen 
molekylærmedisin og bioteknologi samt bidra til translasjon av molekylærmedisinske oppdagelser for slik å 
kunne bygge bro fra grunnforskningen og ut til klinisk praksis. Senteret er et viktig element i UiOs 
strategiske satsning på livsvitenskap.

2. Vurdering  av oppnådde resultater  
Senteret er stolt av å ha nådd de fleste av milepælene vi satte oss for 2017, selv om vi selvfølgelig er skuffet 
over at vi ikke fikk tilslag på den innsendte ERC starting grant-søknaden. Dette viser at det må jobbes 
systematisk over tid for å oppnå økt EU-finansiering, og det er vi forberedt på å gjøre i tiden framover. Vi 
beholder derfor hovedmålet om minst en ERC-tildeling innen utløpet av 2019. 
 
Innenfor områdene rekruttering, samfunnskontakt, formidling og innovasjon opplever vi at senteret er godt 
plassert, med deltakelse i relevante nettverk innenfor nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. 
NCMM har gjennomført en viktig rekruttering av assisterende direktør, og forbereder i høst tilsetting av 
ytterligere to gruppeledere med prosess etter EMBL-modellen. Fokuset på profesjonalitet, transparens og 
effektivitet i tilsettingsprosessene har gitt oss svært gode søkere ved de siste utlysningene.  
 
Tilsetting i viktige koordinatorstillinger, som EATRIS-koordinator (finansiert av NFR EU-Helse) og 
koordinator for arbeidspakke 2 i senter for digitalt liv (finansiert av DLN / MED) har også vært viktig 
for å bygge opp under senterets satsninger på innovasjon og forskningsinfrastrukturer. Synligheten av 
disse satsningene blir også bedre med bidrag til både strategi og ren formidling fra den nytilsatte 
kommunikasjonsmedarbeideren i senteret. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
NCMM følger i all hovedsak budsjett og prognoser som planlagt, og har ingen store avvik utenom enkelte 
interne periodiseringer. Den største usikkerhetsfaktoren er i hvilken form senteret blir videreført etter 2020 
idet finansieringen fra NFR og HSØ til NCMM Translational Research (gamle NCMM) løper ut 2019 og NFR 
vil gjennomføre en planlagt 5-årlig ekstern evaluering i 2018. NCMM som nasjonalt senter sonderer også 
muligheter for å utvide eierskapet, bl.a. etter innspill fra HSØ, dette for å ta en enda tydeligere nasjonal rolle 
som knutepunkt for nasjonal og regional samhandling innen fagfeltet. Det er også usikkert om NCMM i 
årene fremover vil oppleve kutt i tildelingene av basismidler fra UiO som rammer viderefordelingen til 
gruppelederne eller opprettholdelse av felles vitenskapelig infrastruktur. For eksternfinansierte prosjekter er 
usikkerheten knyttet til volumet av tilslag på søknader, både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Etter fusjonen av Bioteknologisenteret og NCMM vil det nye senteret med sine 11 forskningsgrupper ha 
redusert sårbarhet i forbindelse med utrotasjon av forskningsgrupper sammenlignet med tidligere tider, og 
fusjonen forventes å gi en mer stabil finansiell situasjon med et noe større handlingsrom. 
 
Dato: 14.09.2017 

 

Kjetil Taskén 
Senterdirektør      Ingrid Kjelsvik 
       Kontorsjef 
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Rapportering om resultater (resultatindikatorer og 
gjennomføring av årsplan 2017-2019) 
 
Resultatindikatorene 

 

NCMM skiller seg noe fra fakultetets øvrige virksomhet ved å ikke ha studieprogram eller emner 
i porteføljen. 

Vi er fornøyd med den vitenskapelige produksjonen som ligger på omtrent 1 publikasjonspoeng 
per vitenskapelige årsverk i 2016, ettersom senteret til enhver tid består av unge forskere som 
har relativt nyetablerte forskningsgrupper, og antallet publikasjoner svinger en del fra år til år. 
Vi satser på å stabilisere oss på dette nivået framover. 

Senterets unge profil gjør det utfordrende å konkurrere om EU-midler i de store programmene i 
Horizon 2020, og vi har hatt flere søknader om ERC starting grants de siste årene som dessverre 
ikke har blitt innvilget. I løpet av 2016 og 2017 har vi rekruttert fire nye gruppeledere som 
posisjonerer seg for å søke ERC, men disse søknadene kommer ikke før i 2018. Senteret 
fortsetter å ha EU-finansiering som et eget fokusområde og samarbeider godt med fakultetets 
Enhet for eksternfinansiering om dette for å øke innvilgelsesgraden. 

NCMM har lenge hatt god uttelling på sine søknader til NFR, men for 2016 er summen av tildelte 
midler uvanlig høy. Dette skyldes i hovedsak at senteret er prosjekteier for den nasjonale 
infrastrukturen Nor-Openscreen, som i 2016 fikk tildelt over 30 millioner kroner. NFR er en av 
hovedkildene til eksternfinansiering ved senteret, og vi vil fortsette å jobbe for god uttelling her 
da det sikrer høy forskningsaktivitet ved senteret. 

  

MED (inkl. BiO og NCMM)
Resultater 
UiO totalt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 49,0 47,2 48,0 48,3 47,4 49,1 48,5 46,6 42,1
Studentmobilitet - andel utveksl.studenter 7,2 % 7,0 % 8,6 % 7,6 % 8,9 % 9,3 % 9,1 % 12,9 % 8,0 %
Publikasjonspoeng per vit.årsverk 1,14 1,06 1,13 1,11 2,10 2,15 2,17 2,10 1,77
EU-tildeling volum 12 727 12 786 21 161 15 963 18 669 35 346 29 938 45 794      173 930
NFR-tildeling  volum 141 579 147 893 152 714 126 211 178 376 176 429 218 522 225 921   887 935

Resultater 
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Utdanning 

Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå som 
tiltrekker seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke 
kvaliteten i utdanningene. Studentene skal møte et godt læringsmiljø og få god oppfølging fra 
studiestart og videre i utdanningen.  

Gjennom bedre koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ 
og teknisk kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer. 
Etablering av gode samarbeidsarenaer med arbeids- og næringslivet skal bidra til å styrke 
utdanningenes arbeidslivsrelevans.  

Det vil være et særlig fokus på etablering av studietilbud innenfor de tverrfakultære satsingene 
UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå1: 

Tiltak 1:  
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 

Tiltak 2: 
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
 
Status for gjennomføring:  

- NCMM har ingen studieprogram eller emner, og har dermed ingen aktiviteter knyttet 
til utdanning 

Forskning 
UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeids-
partner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og 
internasjonale arenaer.  

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å 
være robuste og faglig sterke over tid, og bidrar aktivt i internasjonale nettverk.  Dette krever at 
UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledende forskere, samt tilrette-
legger for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og postdoktorer.  

For bedre å støtte opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en 
hensiktsmessig organisering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.  

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfakultære satsingene UiO:Livsvitenskap, 
UiO:Energi og UiO:Norden.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

Tiltak 3:  
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
 

                                                      
1 Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter. 
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Forventede resultater for perioden 2017-2019:  
• Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 

2020.  
• Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 

2020.  
 
Status for gjennomføring:  
Økning i finansiering fra EU-systemet, er noe NCMM jobber aktivt med. Det ble sendt inn en 
søknad til ERC starting grant i 2016, men denne ble dessverre ikke innvilget. De nyrekrutterte 
gruppelederne har utsatt sine ERC-søknader til 2018 for å optimalisere sine sjanser for suksess, 
så vi beholder målet om å ha minst en ERC-tildeling til senteret ved utgangen av 2019 tross 
utsettelse av aktiviteten. Til nå har senterets innsats ikke hatt den tilsiktede effekten, men vi er 
fortsatt i en læringsfase, og har tro på at resultatene kommer. 

NCMM fikk i 2016 en bevilgning fra NFR programmet EU-Helse til EATRIS (europeisk ESFRI- 
infrastruktur) som NCMM leder og som har alle helseregionene og de fire universitetene med 
medisinske fakultetet som medlemmer (betaler kontingenten). Det er ansatt en EATRIS-
koordinator på bevilgningen som skal jobbe med å mobilisere det norske medlemskapet og å 
jobbe frem flere EU-søknader fra miljøene. 

Tiltak 4:  
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater innen 1. april 2017:  

• Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.   
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

• Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting.  
• Identifisere og utbedre virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret 

rekrutteringsprosess.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte, 
samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.  

• Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  
 
Status for gjennomføring:  

NCMM har lenge hatt svært effektive tilsettingsprosesser, og følger EMBLs retningslinjer for 
internasjonal rekruttering av gruppeledere. Vi har rekruttert en ny gruppeleder/ assisterende 
direktør som planlagt, som starter 1. november 2017. Utlysning av ytterligere to 
gruppelederstillinger med tiltenkt oppstart i 2018 er også annonsert som forventet. NCMM er 
dermed i rute med sine nyrekrutteringer i henhold til planen. God rekruttering er essensielt for 
virksomheten i senteret, og vi kommer til å videreføre arbeidet på dette feltet som før. NCMMs 
rekrutteringsmodell har vært etterspurt som eksempel for effektivisering andre steder ved UiO, 
og vi informerer gjerne om hvordan vi har kuttet tidsbruken og samtidig opprettholdt kvaliteten 
på tilsettingsprosessen. De neste årene vil vi jobbe mer med å rotere 1-2 gruppeledere ut av 
senteret og over i mer permanente stillinger ved UiO, OUS eller andre forskningsmiljøer i Norge, 
for dermed å gi plass til nye gruppeledere og ny forskning i senteret. Vi håper på denne måten å 
bidra til at norske forskningsmiljøer kan rekruttere fremragende forskere for framtiden. 
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Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 
Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet 
og møter det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny 
innsikt gjennom aktiv dialog og samarbeid. Dette betyr blant annet å kommunisere våre 
strategiske tverrfaglige satsinger, toppforskningsmiljøer og forskningsbaserte utdanninger. 

Et felles innovasjonsløft skal bidra til at innovasjonskraften i UiOs fagmiljøer styrkes og 
innovasjonsarbeidet synliggjøres. UiO skal utarbeide et felles begrepsapparat, og legge til rette 
for bedre samspill mellom relevante satsinger og aktører. Konkrete tiltak skal utarbeides for økt 
innovasjon innen forskning, utdanning og formidling.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:  

Tiltak 5:  
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og 
sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og 
toppforskningsmiljøer.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

• En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de 
forskjellige fagene.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter. 
• Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, 

aktiviteter og tjenester.  
• Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskaping. 
• Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap og 

integrert i øvrige utdanninger.  
 
Status for gjennomføring:  
NCMMs ansatte er aktive i flere innovasjonsprosjekter og andre innovasjonsaktiviteter, blant 
annet Oslo Cancer Cluster, Nansen neuroscience network og norsk inflammasjonsnettverk. Vi 
deltar også i bedriftsnettverk i Forskningsparken, som OsloLifeTech og The Life Science cluster. 
Senterets direktør leder arbeidspakke 2 i senter for digitalt liv, og her har vi ansatt en 
koordinator som skal bidra til å drive prosjektet. Hun har koordinert arbeidet med rapporten 
om bioøkonomi i digital bioteknologi som ble presentert i mars 2017. Høsten 2017 igangsettes 
en nordisk klinisk studie som ledes fra OUS og NCMM, og NCMM har også studier innen 
persontilpasset behandling der industripartnere er involvert. Senterets aktiviteter på 
innovasjonsfeltet er økende, og bidrar til å øke UiOs samlede innsats og synlighet på dette 
området. 

Tiltak 6:  
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 
prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv 
dialog og samfunnskontakt. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

• UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante 
forskere.  
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• Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde god kvalitet og være 
tilpasset norske og internasjonale målgrupper. 

• Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra 
egne toppforskningsmiljøer. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av relevant 
og ny kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap. 

• UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på 
grunnforskning av fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning. 

 
Status for gjennomføring:  
NCMM har jobbet tett med sine partnere i det nordiske EMBL-nettverket for å synliggjøre og 
styrke en koordinert nordisk forskningsinfrastruktur innen molekylærmedisin. Partnerskapet 
ansatte i januar 2017 en felles kommunikasjonsmedarbeider som har arbeidsplass ved NCMM i 
Oslo (50% finansiert av partnerskapet, 50% jobb som kommunikasjonsmedarbeider for 
NCMM). Hun har utviklet en kommunikasjonsstrategi og en felles nettside for det nordiske 
partnerskapet, samt utviklet nye nettsider med forbedret innhold for det fusjonerte NCMM. I 
2017 har NCMM, som planlagt, etablert en seksjon for strategi og kommunikasjon, og har nå økt 
aktiviteten på sosiale medier, samt forbedret internkommunikasjonen i NCMMs nettverk av 
assosierte forskere gjennom månedlige nyhetsbrev på e-post. Årlige nettverksmøter for den 
samme gruppen assosierte forskere har også vært en suksess som vi kommer til å fortsette med. 
Antallet mediesaker det siste året har økt, og med dette også synligheten av senteret, og UiO, i 
samfunnet. 

 

Enhetens egne tiltak  
Tiltak 1: Tverrfaglighet og forskningsinfrsstruktur 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: Oppbygging av nasjonale forskningsinfrastrukturer 
som fremmer forskning innen livsvitenskap. 
 
Status for gjennomføring:  
NCMM er et nasjonalt forskningssenter med overordnet mål å fasilitere translasjonsforskning 
for å bygge bro mellom grunnforskningen og ut i klinisk praksis. Senteret drifter flere 
teknologiplattformer og er involvert som nasjonal koordinator på to ESFRI-prosjekter. NCMM 
deltar i det nordiske EMBL-partnerskapet som gir tilgang til infrastruktur og klinisk materiale 
på tvers av landegrensene. Senteret er prosjektansvarlig for Nor-Openscreen, den nasjonale 
infrastrukturen innen kjemisk biologi, screening og marin bioprospektering, og avholder årlige 
samlinger med nodene i prosjektet. Som en del av Nor-Openscreenprosjektet forventer vi at 
Norge blir medlem av EU-Openscreen når dette formelt etableres i januar 2018. NCMM har også 
ledet den norske deltakelsen i den europeiske ESFRI-infrastrukturen EATRIS, og har i 2017 
ansatt en norsk EATRIS administrativ koordinator for å øke andelen norske forskere innen 
livsvitenskap som benytter seg av teknologiplattformene til EATRIS og EU-Openscreen i sin 
forskning. Vi vurderer at senteret på vegne av UiO på dette området bidrar godt til oppbygging 
av nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer som fremmer forskning inne 
livsvitenskap. 
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Rapportering om økonomisk utvikling 
Fusjonen mellom NCMM og Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) trådte formelt i kraft 1. januar 2017. 
Det fusjonerte NCMM består av to avdelinger: NCMM Translational Research (tidligere NCMM) og 
NCMM Biotechnology (tidligere BiO). NCMM Translational Research finansieres av NFR, HSØ og 
UiO mens NCMM Biotechnology kun finansieres av UiO. Det fusjonerte senteret er skalert for totalt 
11-12 forskningsgrupper, kjernefasiliteter samt en felles administrasjon. For øyeblikket har senteret 9 
forskningsgrupper, og en assisterende direktør/gruppeleder er nylig ansatt med oppstart fra 1. 
november 2017. I tillegg er to nye gruppelederstillinger utlyst, og NCMM regner med å ha to nye 
gruppeledere på plass i løpet av 2018. I forbindelse med rekruttering av forskningsgruppen til 
assisterende direktør vil det i 2018-2019 bli gjort betydelige utstyrsinvesteringer, som det nå er tatt 
høyde for i budsjettet. 
 
NCMMs økonomiske situasjon ved avslutning av 2. tertial er i all vesentlighet i tråd med de 
forventningene og planene som ble lagt i budsjettet for 2017. De avvikene som er registrert hittil i år 
påvirker i liten grad instituttets totale økonomiske situasjon, men gir enkelte periodiske forskyvninger 
i regnskapet. Særlig gjelder dette den nasjonale infrastrukturen Nor-Openscreen, finansiert av NFR 
der NFR refunderer utgifter til investeringer. Utgiftene på dette prosjektet påløp i stor grad høsten 
2016, med en topp i desember måned etter at budsjettet for 2017 var levert inn. Inntektene fra NFR 
ble dermed ikke regnskapsført før i januar 2017, og fører til at både budsjetterte inntekter fra 
eksternfinansiert virksomhet og tilhørende investeringer gir inntrykk av å ha store avvik selv om dette 
ikke er tilfelle. 
 
NCMM har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer» (interne lån). 
 
Som tidligere rapportert, er den største usikkerhetsfaktoren for senterets økonomi i neste 
femårsperiode at NCMM per i dag har budsjettert med ikke-kontraktsfestede eksterne inntekter 
(bidrag fra NFR og HSØ også etter 2019; totalt 40 millioner for perioden 2020-2021). NCMM 
Translational Research er pt kun sikret finansiering fra sine medeiere ut 2019. Senteret skal evalueres 
eksternt i 2018, med tanke på videreføring, og videre finansiering til NCMM fra NFR og HSØ vil 
avhenge av en positiv evaluering samt forhandlinger med senterets eiere. Senteret vil tidligst få en ny 
5-årskontrakt på plass i slutten av 2018, og har planlagt noe handlingsrom til å nedskalere planlagt 
aktivitet om finansieringsrammene endres etter 2019. 
 
 
Basisvirksomhet 

 
 
Senteret har noe større inntekter enn budsjettert, og 4,1m kroner av dette er resultatet av utlysning av 
såkornmidler til prosjekter med NCMMs nettverk av assosierte forskere. Senterdirektør Kjetil Taskén 
har også mottatt innovasjonsmidler fra UiO på 800.000 kroner som ikke var budsjettert. 
 
Det er et tydelig avvik på investeringene i basisøkonomien for 2. tertial. Dette er hovedsakelig 
investeringer i utstyr på inntil 7,5 millioner kroner til nye gruppeledere (Gözen og Sekulic) der 
anskaffelsesprosessen har tatt mye lenger tid enn først antatt. Vi regner imidlertid med at 
instrumentene kommer på plass i løpet av året slik at utgiftene kommer i 2017 slik at dette ikke 
påvirker årsresultatet. Vi har også avsatt midler til investeringer til den nye assisterende direktøren 
som starter 1. november, og har justert prognosen i henhold til dette. 
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Avviket på driftskostnader er hovedsakelig manglende fakturering av husleie fra fakultetet (ca. 3m 
kroner), samt noe utsatt aktivitet hos de to nyeste gruppelederne Gözen og Sekulic som henger 
sammen med utsettelser i innkjøp av større instrumentering. Vi regner med at disse midlene brukes 
som planlagt i løpet av året. 
 
 
Eksternt finansiert virksomhet 

 
 
Den eksternfinansierte virksomheten går hovedsakelig som planlagt. Vi har to prosjekter fra NFR til 
unge lovende forskere som begge har fått utsatt oppstart grunnet problemer med å finne kvalifiserte 
søkere til de utlyste stillingene. I tillegg må differansen i inntekter og på investeringene tilskrives den 
nevnte situasjonen med prosjektet Nor-Openscreen der investeringene i stor grad ble foretatt i sist i 
2016, mens senteret fakturerte NFR for inntekter på 22 millioner kroner i januar 2017. 
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