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Rapporterende enhet: MED  Rapportert av: 

Frode 

Vardal/Unn-Hilde 

Grasmo Wendler 

 Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 for Det medisinske fakultet 
 

1. Innledning 
 

Fakultetet har i 2. tertial opprettholdt den høye aktiviteten fra de siste årene. Vartdal- dekanatet går i 

desember av etter å ha fungert i to perioder.  I tillegg skal to av våre tre institutter velge ny 

instituttledelse samt at NCMM ansetter ny direktør. Et slikt stort lederskifte over hele fakultetet vil 

prege høstens aktiviteter og arbeidet ved fakultetet vil derfor stikkordsmessig bære preg av 

«ferdigstillelse» gjennom 2. og 3. tertial.  

Som ledd i å øke den administrative samhandling på tvers og som en god opptakt til å stå samlet for å 

støtte nye faglig ledelse, vil vi for første gang arrangere en ledersamling for alle 30 administrative 

ledere ved fakultetet. Temaet  for denne samlingen vil være styrking av rolleforståelsen og 

koordinering mellom nivåene  og endringskompetanse. 

 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

 

Fra virksomheten i 2018 resultater og årsplanen vil vi her spesielt kommentere:  

 Fakultetets satsning på ekstern finansierte prosjekter fortsetter å gi gode resultater. Vi har 

verdensledende miljøer som våre Jebsen-sentre og Centre for hybrid Technology HUB, Cancer 

Cell Reprogramming og Norwegian Center for Mental disorder Research (Norment).  

 

 Med bakgrunn i suksessen med MSCA COFUND-prosjektet Scientia Fellows, sendte fakultetet i 

2017 inn en ny COFUND-søknad, Scientia Fellows II (SFII). Søknaden ble innvilget i 2018, med 

et totalbudsjett på 25 millioner EURO over fem år og med totalt 250 årsverk. 40 % av 

finansieringen kommer gjennom H2020. Den røde tråden i prosjektet er eksellent tverrfaglig 

forskning innen Health Life Sciences, transnasjonale samarbeider og mobilitet, 

sektorsamarbeid (akademia-helse og næringsliv) samt karriereutvikling av de unge forskerne 

 

 Våre økte eksternfinansiering som våre EU- prosjekter; først og fremst Scientia Fellow 1, har 

gitt oss kraftig økt innovasjonskraft og vi har derfor, som følge av økte RBO-inntekter, kunne 

gjennomføre de strategiprosjekter vi som samlebetegnelse kalte «Forny Med»; blant annet 

med prosjektene;  Postdocprogrammet, Helseinnovatørskolen, Innovent og Digitalt Liv. Vi 

arbeider nå med å fullføre våre målsetninger her og videreføre og fornye planen for de neste 

årene fram til 2023, ved å lage planer knyttet til bruk av RBO- midler for Scientia Fellow 2.  
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 Helseinnovatørskolen (HIS) er i full drift. Den er et samarbeid mellom UiO (MED) og fakultet 
for medisin og helsevitenskap , NTNU og Karolinska Institutet. Nansen Neuroscience Network 
er en viktig samarbeidspartner og pådriver sammen med alle universitetene. Dette er viktig, da 
vi her har en tett kobling mellom akademia, helse og næringsliv i drift og utforming av HIS.  
 

 Ca. 120 helseforskere og leger har så langt tatt kursene ved Helseinnovatørskolen 
 

 BigInsight leder innovasjonsarbeidet i Digital Life Norway prosjektet, og får sannsynligvis nye 
30 millioner kr fra NFR for å styrke tidlig «scouting"  for innovasjonsideer. 
 

 Fakultetet har de siste årene hatt en studentmobilitet i overkant av 9 %. Vi anser dette som 
tilfredsstillende. EU-HEM-programmet med «Joint Degree»-studenter på Helsam har bidratt og 
vil bidra positivt framover. 
 

 Ut fra tall i DBH-databasen viser 6 av 12 studieprogram en positiv utvikling, 5 av 12 holder 

omtrent samme nivå som før, mens ett studieprogram har en nedgang i studieproduksjonen. 

Dette gjelder Master i psykososialt arbeid som ble nedlagt i 2017 og ikke har hatt opptak siden 

2015.  

 

 De ulike studieprogrammene har prioriterte tiltak for å øke studentgjennomføringen og 

redusere frafall.  En arbeidsgruppe på MED har utredet alternative opptakskrav til 

medisinstudiet. Fakultetet ønsker vår 2019 å ta opp en kvote på 22 studenter gjennom 

egnethetstest. En slik endring av opptakskriterier vil på sikt ha innflytelse på både 

frafallskvote og kjønnsbalanse i studiet. . 

 Ved slutten av 2018 er det kun en liten andel av fakultetets skriftlige eksamener som ikke er 
digitalisert; studentene møter dermed en mer moderne skriftlig eksamensform ved Det 
medisinske fakultet. 
 

 Større variasjon i læringsformer/arenaer er oppnådd på profesjonsstudiet i medisin og Master 
i klinisk ernæring. Når det gjelder vurderingsformer som benyttes innenfor hvert enkelt 
studieprogram, mener vi at variasjonen allerede er stor på profesjonsstudiet i medisin, mens 
det må jobbes videre med dette på bachelor- og master studiene 
 

 Institutt for Helse og samfunn  har aktivt søkt involveringen av arbeidslivsaktører i arbeidet 

med revidering av masterporteføljen. Vi vil også fremheve strategisk samarbeid med relevante 

samfunnsaktører blant annet tydeliggjort i vår søknad til NFR om miljøstøtte for etableringen 

av «Research centre for public health» 

 

 Evalueringen av Institutt for Klinisk medisin (Klinmed) fra 2015 resulterte i 6 ulike tiltak, blant 

annet knyttet til organisering, styring og kommunikasjon. Samtlige av disse er nå gjennomført 

og evalueringen og tiltakene er beskrevet på instituttets hjemmeområde; 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/med/klinmed/evaluering-klinmed/. 

  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/med/klinmed/evaluering-klinmed/
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Klinmed  har også vært tungt involvert med mange personer i ledende stillinger i de ulike 

diskusjonene rundt nye sykehus i OUS. Hovedfokus har vært å ivareta UiOs og instituttets 

behov for undervisnings- og forskningsarealer. I tillegg til representanter fra Klinmed har også 

fakultet og UiO sentralt deltatt. Utbyggingen er meget stor og omfattende og vil ganske sikkert 

kreve betydelig fokus også i årene som kommer. 

 

3. Vurdering av økonomisk utvikling  

 

Fakultetets totale inntekter for 2018 er på nesten 1,4 mrd, hvorav ca. 40% er ekstern finansiert- og har 

vokst sterkt de siste 10-12 årene.  Vi jobber kontinuerlig med å fylle på med kompetanse og kapasitet 

for å håndtere denne størrelsen på virksomheten.   

Fakultetets økonomi ved avslutningen av T2 er tilnærmet uendret som ved avslutningen av T1. Det 

akkumulerte mindreforbruket ved utgangen av T2 på basisvirksomheten er på 122 MNOK. I 

forbindelse med ny prognose ved T2 ser vi at de vurderinger som ble gjort ved T1 for års prognosen 

for fakultetet samlet var riktige- og vi har derfor en T2 prognose som viser tilnærmet samme utgang 

på 2018 som T1 prognosen (dvs. et akkumulert mindreforbruk på 103 MNOK (mot opprinnelig 

budsjett på 83 MNOK).  

Det akkumulerte mindreforbruket ved Det medisinske fakultet er dog bundet opp i framtidige 

forpliktelser.  Institutt for klinisk medisin alene rapporterer at selv om regnskapet viser et akkumulert 

mindreforbruk på 49 MNOK ved utgang T2, har instituttet bindinger (forpliktelser) på 90 MNOK.  

Dette er en viktig bidragsyter til at det samlet sett ikke kan sies å være frie midler i fakultetets 

akkumulerte mindreforbruk.  

Fakultets strategiske satsning og bruk av RBO- midler på satsnings prosjekter og store topp forsk 

prosjekter forsetter og det krever at en tett oppfølging av aktivitetsplaner og tilhørende 

finansieringsplaner. Vi vil arbeide videre med å skape omforent forståelse av summen forpliktelser 

framover og hele tiden følge aktivitet mot finansiering for å sikre framtidig balanse.  

Fakultetet vil arbeide videre med risiko og usikkerhetsanalyser av virksomheten generelt og 

økonomien spesielt for hele tiden å ha et omforent bilde av dette i styringen av fakultetet.  

 

 

Dato: 20. september 2018 

 

 

Frode Vartdal 

Dekan       Unn-Hilde Grasmo Wendler  

        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 

MED 

 Rapportert av: 

Frode 

Vartdal/Unn-

Hilde Grasmo 

Wendler 

 Periode:  

T2 - 2018 

 

Rapportering om resultater (resultatindikatorer og 

gjennomføring av årsplan 2018-2020) 

 

 

1 Kommentarer til utviklingen i resultatindikatorene for 

medisinsk fakultet gjengitt i tabellen under: 
 

 

 

 

Resultatindikator: «Nye studiepoeng per heltidsekvivalent»: 

Fakultetet har fra 2010 til 2015 hatt en produksjon som har variert mellom 47,2 – 49,3 nye 

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

nedrykk og antall studenter som slutter på studiet medfører at kullene varierer fra år til år. I 

2016 produserte vi under snittet for årene 2010 – 2015; 46,6 vs 48,2 studiepoeng per 

heltidsekvivalent. En medvirkende årsak til dette var mest sannsynlig at antall studenter på 

Master i sykepleievitenskap har gått ned som en følge av planene om nedleggelse av studiet. I 

DBH-databasen er det for 2016 registrer 26,3 studiepoeng per heltidsekvivalent på dette 

studiet.  

2017-tallet viser at studiepoengproduksjonen per heltidekvivalent er bedre enn i de foregående 

årene. Ut fra tall i DBH-databasen viser 6 av 12 studieprogram en positiv utvikling, 5 av 12 

holder omtrent samme nivå som før, mens ett studieprogram har en nedgang i 

studieproduksjonen. Dette gjelder Master i psykososialt arbeid som ble nedlagt i 2017 og ikke 

har hatt opptak siden 2015. 

  

MED (inkl. BiO og NCMM)

Resultater 

UiO totalt

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 47,2 48,0 48,3 47,4 49,1 48,5 46,6 49,3 43,1

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

Publikasjonspoeng per vit.årsverk 1,06 1,13 1,11 2,10 2,15 2,17 2,10 2,23 1,77

EU-tildeling volum 12 786 21 161 15 963 18 669 35 346 29 938 45 794      53 333      158 568

NFR-tildeling  volum 147 893 152 714 126 211 178 376 176 429 218 522 225 921   207 154   959 857

Kandidater 349 380 348 354           449           4 868

BOA ** 124 585 110 146 123 785 135 964   144 581   479 965

Resultater 
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Resultatindikator: «Studentmobilitet – andel utvekslingsstudenter»: 

Fakultetet har de siste årene hatt en studentmobilitet i overkant av 9 %, mens 2016-tallene 

viste en økning til 12,9 %. Da vi gikk tallene etter i sømmene viste det seg at noen innreisende 

studenter på medisinstudiet var blitt registrert to ganger. Dersom det korrigeres for denne 

feilregistreringen vil andel utvekslingsstudenter i 2016 være 11,6 %.  Økningen fra 2015 til 

2016 er likevel markant og kan i hovedsak tilskrives oppstart av EU-HEM-programmet med 

«Joint Degree»-studenter på Helsam. I tillegg ble en del studenter med periode fra september 

2015 til februar 2016 talt 2 ganger.  

2017- tallet på 9,3% viser at andel utvekslingsstudenter er på samme nivå som tidligere år og 

dermed lavere enn registrert tall fra i 2016. Nedgangen fra 2016 skyldes at det våren 2017 var 

færre studenter enn normalt som reiste ut på Profesjonsstudiet i medisin. Dette kan til en viss 

grad tilskrives naturlige variasjoner, men også liten personalressurs med ansvar for utreisende 

studenter høsten 2016. Høsten 2017 var tallene igjen på nivå med tidligere år. Total andel 

utvekslingsstudenter ble derfor lavere i 2017 enn i 2016 for profesjonsstudiet. Helsam- tallene 

for 2017 er igjen på nivå med 2015-tallene. Nedgangen i andel utvekslingsstudenter fra 2016 til 

2017 kan forklares med flere «Joint Degree» studenter i 2016 enn i 2017 (EU-Hem startet i 

2016) og at det var langt flere studenter med to-semesters opphold i 2016 enn i 2017. Klinisk 

ernæring hadde ikke utreisende studenter i 2017. Dette bidrar også til lavere andel i 2017 enn i 

2016. 

 

Resultatindikator: «Publikasjonspoeng per vit. Årsverk»  

Fra 2015 ble det innført ny beregningsmetode for publikasjonspoeng. Antall publikasjonspoeng 

per vitenskapelig årsverk i 2017 var 2,23. Dette er en økning i forhold til både 2015 (2,17) og 

2016 (2,10). Imidlertid er det fortsatt for tidlig å si om økningen er signifikant. Sammenliknet 

med resultatet for UiO ligger indikatoren for 2017 høyere for MED. Det har vært økt fokus på å 

bedre underrapporteringen av publikasjoner på Institutt for klinisk medisin de siste årene, og 

endret publiseringsadferd kan være en årsak til at indikatoren begynner å øke. Det vil i så fall 

forventes å være mer signifikant synlig for publiseringen i 2018.  

IMB rapporterer at deres forskere oppnådde 273,8 publikasjonspoeng i 2017, en økning på 43 

poeng fra året før. Også publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk økte fra 1,2 til 1,4 i samme 

periode. Etter en nedgang i denne resultatindikatoren på 0,1 prosentpoeng fra 2015 til 2016, er 

det positivt å se at IMB i 2017 har forbedret seg i forhold til nivået i 2015.  

 

Resultatindikator: «EU- tildeling volum» 

MED  har nesten 4 doblet sin EU finansiering fra 2012 til 2017 og EU prosjektene har vært en 

viktig del av utviklingen av fakultetet de siste årene.  
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Institutt for klinisk medisin nådde sine mål her og Institutt for medisinske basalfag (IMB)  har 

økt EU-volumet sitt betydelig de siste tre årene. For 2017 var volumet for IMN  kr. 27,3 mill. 

inkludert Scientia Fellow-prosjektet (SF). Ser vi bort fra SF, som utgjorde kr. 4,5 mill. i 2016 og 

kr. 7,5 mill. i 2017, økte IMB sitt EU-volum fra 4,3 mill. i 2013 til 19,9 mill. i 2017. Volumet vil 

antakeligvis bli på om lag samme nivå i 2018, i hovedsak på grunn av instituttets deltakelse i 

Human Brain Project. To ERC-prosjekter og fire Marie Curie-prosjekter bidrar også til det gode 

resultatet. For langtidsperioden forventes ingen økning i tildelinger fra 2017-nivået. 

 

 

Resultatindikator: «NFR tildeling volum»  

Fakultetets NFR tildelinger fortsetter trenden fra de siste årene og ligger på et høyt nivå etter 

terskel økningen fra 2014 til 2015. Institutt for klinisk medisin rapporterer god måloppnåelse, 

mens institutt for medisinske basalfag rapporterer at de, med et volum på ca. 50 MNOK årlig, 

har de i forhold til innmeldte mål og ambisjoner skåret lavere på NFR-indikatoren de siste 

årene. Fra 2018 antas det at instituttet kommer til å øke aktiviteten i NFR-finansierte 

prosjekter, blant annet som følge av deltakelse i to SFF’er. Produksjonsmålet for 2018 er på kr. 

68 mill., og ambisjonen er en moderat årlig økning deretter til kr. 75 mill. i 2023. 

Institutt for Helse og Samfunn (Helsam) har etter flere år med økning i tildelingene fra NFR 

opplevd en svak reduksjon i tildelingene fra NFR. Vi har så langt i litt for liten grad lykkes med å 

få innvilget prosjekter etter NFRs omlegging av helseprogrammene. Det er svært høy 

søknadsaktivitet ved instituttet og et stort antall søknader ble sendt til vårens hoved frist. Vi har 

forventninger om å ligge på et høyere tildelingsvolum enn vi gjorde i 2017.  

 

 

Resultatindikator: «Kandidater» 

Økningen på ca. 100 kandidater fra 2016 til 2017 skyldes først og fremst at DBH bruker 

kalenderår for antall uteksaminerte kandidater. I kalenderåret 2017 fikk kull 2011 vår sine 

vitnemål i januar, kull 2011 høst i juni og kull 2012 vår ble som første kull ferdige før jul og fikk 

sine 21.12.2017. Vi har derfor 3 ferdige kull i dette kalenderåret. Ellers ser vi en markant økning 

i antall kandidater på EU-HEM fra 2015 til 2017, men en stor reduksjon i antall kandidater på 

Master i helseadministrasjon fra 2016 til 2017. Disse endringen oppveier hverandre sammen 

med små endringer på de andre studieprogrammene. Tallene for 2018 vil med stor 

sannsynlighet bli på nivå med 2015/2016- tallene. 

Det ble uteksaminert 17 kandidater fra ernæringsstudiet i 2017. Dette er én kandidat mer enn i 

2016, men 7 mindre enn prognose for 2017. En del av avviket skyldes sykdom, 

fødselspermisjoner o.l. som har medført utsettelser. Så langt i 2018 er det uteksaminert 34 

kandidater. Ytterligere 3 skal etter planen ta avsluttende eksamen i løpet av høstsemesteret. 

Antall kandidater ventes å være ujevnt i de kommende årene, som følge av varierende størrelse 
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på årskullene. Fra 2023 er ambisjonen at IMB skal oppnå måltallet på uteksaminering av 32 

kliniske ernæringsfysiologer hvert år.  

Klinisk ernæring har fortsatt utfordringer knyttet til frafall i fellesdelen, men resultatene tilsier 

at vi er på rett vei. Etter fellesdelen i modul 1 og første del av modul 2, forekommer det nesten 

ikke frafall i 2018.  Alle som starter på masteroppgaven i klinisk ernæring, fullfører den.   

Kandidatproduksjonen er for HELSAM en relativt ny resultatindikator. Instituttet er godt 

fornøyd med kandidatproduksjonen fra bachelor programmet (kategori F), men har 

forventninger til gradvis økende produksjon i masterprogrammene som følge av den pågående 

revideringen av porteføljen.  

 

Resultatindikator: «BOA» 

Generelt øker ekstern finansierte virksomhet ved fakultetet.  Det pågår en jevn aktivitet 

overfor alle forskningsmiljøer i forhold til å legge til rette for øket søking om eksterne 

midler og å forankre evt. innvilgede søknader med vertskap i UiO. Arbeidet er langsiktig 

og ulike tiltak må doseres på en måte som ikke bidrar til å legge urimelig press på 

miljøene. 

 

 

2 Kommentarer på gjennomføring av årsplan 2018-2020 for 

medisinsk fakultet 

 

Utdanning 

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

i) Fakultetet skal analysere data om studiegjennomføringen:  

 

Beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført: 

 

 Som en oppfølging av fakultetets Frafallsrapport (2015), ble det i 2016 gjennomført møter 

med programlederne for de ulike studieprogrammene. Det ble satt opp tiltaksplaner med 

mål om å redusere frafallet og dermed øke gjennomføringen.  

Vurdering av oppnådde resultater og effekt av tiltakene: 
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 Tallene i Frafallsrapporten var hentet fra FS etter en nitid gjennomgang av ulike rapporter. 

Det er vanskelig å finne sammenlignbare data i Tableau for å vurdere om frafallet har blitt 

redusert i løpet av de siste årene. Tableau-tall viser variasjon i frafall og gjennomføring, men 

dette kan skyldes variasjoner med hensyn til hvor mange som slutter på et studieprogram 

fra år til år. Studiepoengproduksjonen per heltidsekvivalent viser imidlertid at flere av 

studieprogrammene har hatt en positiv utvikling fra 2016 til 2017, noe som kan tyde på en 

bedring i studentgjennomføringen. 

 

Vurdering av i hvilken grad forventet resultat for 2018 er nådd: 

 

 Man kan ikke forvente at igangsatte tiltak vil kunne gi seg utslag i en lavere 

frafallsprosent og da på sikt økt studentgjennomføring, allerede i 2018. Dette er et 

langsiktig arbeid. Det ligger i planene at fakultetet høsten 2018 skal undersøke om 

tiltakene som ble planlagt i 2016 på de ulike studieprogrammene er 

igangsatt/gjennomført.  

 

 IMB rapporterer at Klinisk ernæring  fortsatt har utfordringer knyttet til frafall i 

fellesdelen, men resultatene tilsier at vi er på rett vei. Etter fellesdelen i modul 1 og 

første del av modul 2, forekommer det nesten ikke frafall i 2018.   Alle som starter på 

masteroppgaven i klinisk ernæring, fullfører den.   

 

 

ii) Fakultetet skal prioritere tiltak for å øke studiegjennomføring med bakgrunn i 

gjennomført analyse: 

 

Beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført: 

 

De ulike studieprogrammene har prioriterte tiltak for å øke studentgjennomføringen og 

redusere frafall.  

 

På Profesjonsstudiet i medisin er følgende tiltak iverksatt: 

 En tydelig sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning og hva som testes 

ved eksamen er et prioritert satsningsområde for de modulansvarlige og 

eksamenskommisjonene. 

 En pilot prøvde ut en mentorordning på Modul 3 i 2017. Piloten ble evaluert vår 2018. Det 

vil i løpet av høst 2018/vår 2019 bli vurdert om og i hvilket form, en mentorordning skal 

implementeres i det ordinære tilbudet til studentene. 
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 En prosjektgruppe har utredet alternative opptakskrav. Dersom opptakskravene endres, 

kan det føre til at studentene som starter opp på studiet er mer motiverte og har de 

nødvendige kvalifikasjonene. 

 Økt tilstedeværelse av studiekonsulenter på Infosenteret for å svare på spørsmål og gi råd 

til studenter som er usikre på om valgt utdanning er riktig og som vurderer å avslutte 

studiet. 

 Fra 2018, har studenter som rykker ned på grunn av stryk eller sykdom blitt innkalt til 

samtale med studieseksjonen.  

 

På BM-studiene (Helsam) har de fleste tiltaksplanene følgende fokus:  

 Bedre mottak av nye studenter, med faglig og sosialt opplegg over tid. Felles 

introduksjonskurs der man lærer hva som skal til for å lykkes som student, hvordan man 

skal skrive akademisk og hvilke krav som stilles på programmet spesielt og universitetet 

generelt.  

 Sterkere kvalitetssikring av masterprosjektene for å sørge for at de er realistiske og 

gjennomførbare. Krav til jevnlig kontakt med studenten i veilederkontrakten ønskes innført. 

 Pilot med andre opptakskriterier på masterprogrammene enn i dag ønskes for å få inn godt 

motiverte studenter. 

 

 

Vurdering av oppnådde resultater og effekt av tiltakene: 

 Det for tidlig å vurdere resultat og effekt av gjennomførte/ planlagte tiltak da de tiltakene 

som har blitt igangsatt har virket i for kort tid til å ha innflytelse på frafallet/ 

studentgjennomstrømningen. 

 

Tiltak 2: «Ta i bruk ny nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 

styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans» 

 

i)  Fakultetet skal ha en ytterligere økning i andel digital eksamen: 

 

Beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført: 

 

 På Master i klinisk ernæring ble en skriftlig eksamen overført til Inspera vår 2018, i henhold 

til plan. En ny skriftlig eksamen overføres høst 2018. Digitaliseringen vil fortsette i 2019, 

også i henhold til plan.  

 Innenfor bachelor- og masterprogrammene på HELSAM vil alle innleveringseksamener 

gjennomføres som digitale eksamener fra og med høst 2018. De aller fleste skriftlige 

eksamener vil være digitalisert ved utgangen av 2018. 

 Ingen endring i antall digitaliserte skriftlige eksamener ved profesjonsstudiet i medisin. 

Samtlige skriftlige eksamener, bortsett fra to, er digitalisert (QP). De to som gjenstår har 
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behov for tegning og statistikk, noe som ennå ikke tilbys i QP.  Arbeid med innlevering av 
prosjektoppgaven i Inspera er påbegynt.  

 Overgangen til Canvas som læringsmiljøplattform medfører at alle innleveringseksamener 

fra og med høst 2018 må håndteres i Inspera.  

 I 2018 har det kommet på plass løsning for å benytte statistikkverktøy ved siden av Inspera 

under skriftlige eksamener. Det forventes dermed at flere skriftlige eksamener vil kunne 

vurderes digitalisert.  

 

Vurdering av oppnådde resultater og effekt av tiltakene: 

 

 Studentene møter en mer moderne eksamenssituasjon (spesielt ved skriftlige eksamener).  

 For vitenskapelig ansatte er en positiv effekt at sensureringen kan startes opp kort tid etter 

eksamensavviklingen, og via nett slik at det kan gjøres hvor som helst.  

 Samtidig pågår fremdeles arbeidet med prosesser og rutiner rundt eksamensarbeidet, og 

det er mer gevinst å hente i videre satsning innen dette området.  

 

 

 

 

Vurdering av i hvilken grad forventet resultat for 2018 er nådd: 

 

 Ved slutten av 2018 er det kun en liten andel av fakultetets skriftlige eksamener som ikke er 

digitalisert. Forventet resultat for 2018 vurderes som oppnådd.  

 

 

ii) Fakultetet har større variasjon i lærings- og vurderingsformene innenfor 

hvert studieprogram:    

 

Beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført: 

 På profesjonsstudiet i medisin er det, i samarbeid med Oslo Kommune, igangsatt 

praksisopplæring på sykehjem for ca. 20 % av studentene i det siste studieåret. 

  SAMPRAKS er også utvidet til å gjelde flere studenter.  

 Fakultetet har tatt i bruk MOOC- Kliniske undersøkelser av eldre i primærhelsetjenesten i 

forbindelse med praksis på sykehjem. 

  Fakultetet har ved utplassering i 5.studieår (Modul 7) på medisinstudiet tatt i bruk flere 

avdelinger ved våre samarbeidende sykehus med vekt på praksis innen geriatri og 

rehabilitering. 

  Det er innført ultralyd-undersøkelse som en læringsaktivitet gjennom helse studieforløpet. 
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 På Master i klinisk ernæring har studentenes pasientkontakt økt gjennom praksis på Senter 

for ernæring.  

 

 Når det gjelder vurderingsformer, har Profesjonsstudiet i medisin stor variasjon i 

vurderingsformer. På de elektive emnene i 3.studieår har det vært en evaluering av 

vurderingsformene. Dette har medført en omlegging fra skriftlige til muntlige eksamener. 

 BA- og MA-programmene har mindre variasjon i vurderingsformer enn ønskelig.  Disse 

programmene har enten stor grad av skriftlige eksamener og/eller hjemmeeksamener. Det 

er ikke igangsatt spesielle tiltak for å endre dette. 

 

Vurdering av oppnådde resultater og effekt av tiltakene: 

 

 Det er vanskelig og for tidlig å vurdere effekt av tiltakene 

 Rekruttering av lærere med klinisk erfaring og medisinerbakgrunn, og styrking av lærernes 

pedagogiske kompetanse, forventes å gi mer variert og arbeidsrelevant undervisning. 

 

 

 

Vurdering av i hvilken grad forventet resultat for 2018 er nådd: 

 Større variasjon i læringsformer/arenaer er oppnådd på Profesjonsstudiet i medisin og 

Master i klinisk ernæring. Når det gjelder vurderingsformer som benyttes innenfor hvert 

enkelt studieprogram, mener vi at variasjonen allerede er stor på Profesjonsstudiet i 

medisin, mens det må jobbes videre med dette på BM-studiene. 

 

 

Forskning 

Tiltak 3: «Fakultetet skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet».  

 

Mål 1 i fakultets egen årsplan er «å ha en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering både 

fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder».  Dette jobbes det systematisk med både på 

fakultetsnivå med Enhet for eksternfinansiering (EEF) og på instituttnivå.  Forventede 

resultater på det er:  

 

- Øke antall tematiske søknader, Marie S.-Curie og ERC i Horisont 2020 sammenlignet 

med FP7 

- Øke antallet innvilgede søknader til FRIPRO og til tematiske programmer i 

Forskningsrådet sammenlignet med 2014-2016 

- Implementere Scientia Fellows 2 i COFUND-programmet 
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Status for gjennomføring og resultater 

 

Så langt i H2020, med to år igjen av programmet, har fakultetet sendt inn 203 søknader til 

H2020. Det er betydelig mer enn det ble sendt inn i hele FP7, da det ble sendt inn 168 søknader 

totalt. Fakultetet har så langt fått innvilget 29 søknader i H2020 mot 34 prosjekter i FP7 totalt, 

så vi ligger godt an til å gjøre det betydelig bedre enn i FP7. Vi ser at det mobiliseres bredere og i 

flere miljø til H2020 enn for FP7. 

 

De konkrete resultatene hittil i 2018 ser slik ut: 

 

- Til tematiske utlysninger er det sendt inn 8 søknader og det er blitt tildelt 2  

- Fakultet har fått innvilget 2 ERC-prosjekt – ett AdG og ett StG. To CoG-søknader kom 

i videre til steg 2 i evalueringsprosessen og vil få endelig svar på nyåret 

- Det ble sendt inn 7 Marie S.-Curie Individual fellowship (postdoktorstipend) i 2017, 

av de har fakultet fått tildelt 5 prosjekt 

- Fakultet har også fått tilslag på et INFRADEV-prosjekt i 2018 

 

Med bakgrunn i suksessen med MSCA COFUND-prosjektet Scientia Fellows, sendte fakultetet i 

2017 inn en ny COFUND-søknad, Scientia Fellows II (SFII). Søknaden ble innvilget i 2018, med et 

totalbudsjett på 25 millioner EURO over fem år og med totalt 250 årsverk. 40 % av 

finansieringen kommer gjennom H2020. Den røde tråden i prosjektet er eksellent tverrfaglig 

forskning innen Health Life Sciences, transnasjonale samarbeider og mobilitet, sektorsamarbeid 

(akademia-helse og næringsliv) samt karriereutvikling av de unge forskerne. Fakultetet vil med 

SFII kunne rekruttere over hundre unge, fremragende internasjonale postdoktorer (utgående 

fra MED eller inngående til MED) som vil gi viktige bidrag inn i fagmiljøene. Med såpass 

betydelig internasjonal mobilitet av yngre forskere vil prosjektet gi en kraftig styrking av 

fakultetets internasjonale forsknings – og innovasjonsnettverk over hele verden – som gir 

tilgang på nye kunnskapsmiljø med tverrfaglige- og tverrsektorielle samarbeid som vil kunne 

øke vår verdiskapning og konkurransekraft om ekstern finansiering.  

 

Fakultetet fikk i 2018 tildelt 5 FRIPRO Unge forskertalenter og 7 FRIPRO forskerprosjekt. 3 

FRIPRO Toppforsk-prosjekter ble tildelt, men vi hadde 7 kandidater med topp skår som 

konkurrerte om de 3 mulige plassene. Her ser vi en endring over de siste 5 år, hvordan 

fagmiljøene ved MED løfter seg betraktelig der de har blitt mye sterkere i konkurransen om 

eksterne midler enn tidligere. Spesielt gjelder dette miljøer fra Institutt for basalmedisin og 

klinisk medisin.    
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Dekanatet og EEF har gjennom året hatt møter med alle institutt- og avdelingslederne hvor 

innhenting av eksterne midler var ett sentralt punkt som ble tatt opp. Forskningsdekan og 

dekan sammen med EEF har også hatt målrettede møter med sentrene (SFF, SFI og Jebsen 

Sentre) for å stimulere til økt søknadsaktivitet inn mot EU og avstemme behov og forventninger.  

 

EEFet identifiserer relevante programmer og utlysninger for de ulike forskningsmiljøene ved 

fakultetet, som så blir formidlet direkte til forskerne, avdelingsledere, gruppeledere og gjennom 

det ukentlige nyhetsbrevet Funding Opportunities. 

 

EEFet jobber kontinuerlig med miljøer som søker ERC- og MSCA-utlysninger, samt i hovedsak 

Helse-utfordringen i EUs tematiske utlysninger. I 2018 søkte imidlertid forskere ved fakultet på 

både klima- og mat/ernærings- utfordringene. 

 

EEFet satser i 2018 og 2019 på en aktiv og tydelig EU-satsing særlig overfor Helsam. Det er 

utarbeidet et samlings- og workshopbasert opplegg for å øke deltagelsen og styrke 

søknadsprosessene rettet mot EU. Samlingene vil bestå av individuell oppfølging og 

mobiliseringsaktiviteter rettet mot deltagelse i EU-søknader. Horisont 2020 er et 

forskningsprogram med sterk politisk forankring. Med fokus på tverrfaglighet, anvendbarhet og 

brukermedvirkning er fag med samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiv svært 

relevante på tvers av alle programmene. Forskningsmiljøene ved Helsam er i en unik posisjon 

med mange miljøer som har god klaff med de tematiske satsningene i Horisont 2020. Det satser 

vi på å utvikle. 

 

Fakultetet samarbeider aktivt med støtteapparatet på OUS i nettverk, og vi har gjort følgende 

sammen i 2018: 

 

- felles søknadsprosess til K. G. Jebsen, Forskningsrådet SFF og Infrastruktur-

utlysning 

- kurs for forskere Søknadsskriving, Finansieringsmuligheter og 

Prosjektgjennomføring. (50-80 deltagere per kurs) 

- presentert aktuelle utlysninger og støtteapparat for forskning for klinikkene på 

Klinmed gjennom en møteserie 

- felles presentasjoner ved henvendelse 
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Tiltak 4:  «Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres».  

 

Forventede resultater ved utgangen av 2018:  

 Fakultetet har implementert egne rutiner som skal sikre raskere tilsetting. 

 Fakultetet har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte.  

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Fakultetet har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  

 

 

Vurdering av forventet resultatoppnåelse for 2018:  

Det medisinske fakultet har lenge hatt fokus på forbedring av prosessen med å rekruttere 

vitenskapelig tilsatte. Dekanen vedtok allerede i 2016 en egen rekrutteringsstrategi for 

fakultetet: «Med forsprang på fremtiden - retningslinjer for rekruttering og utvikling av 

kandidater til vitenskapelige stillinger». Der det blant annet legges vekt på at det er en viktig 

lederoppgave å «planlegge og gjennomføre en raskest mulig rekrutteringsprosess uten at det 

går på bekostning av kvalitet og gjeldende regelverk».  

Fakultetets personal-  og HR-funksjon er desentralisert og ligger ute i instituttene. Instituttene 

er også svært forskjellige og har ulike behov og hensyn å ta i rekrutteringsprosessen. Utover 

rekrutteringsstrategien fra 2016 er det derfor ikke utarbeidet og implementert et felles sett 

med rutiner som gjelder for hele fakultetet som skal sikre raskere tilsetting. Instituttene jobber 

imidlertid målbevisst med problemstillingen hver for seg og utvikler sine egne rutiner, samt at 

vi møtes i ulike nettverk (nettverk for personalkonsulenter og nettverk for HR-

/personallederne ved instituttene) med jevne mellomrom for erfaringsutveksling og diskusjon. 

Her har vi blant annet i fellesskap gjort endringer i saksbehandlingen og saksgangen som bidrar 

til å forkorte prosessen noe, for eksempel ved å sette ned en bedømmelseskomité før fullstendig 

søkerliste foreligger, og at bedømmelseskomiteen får kortere tid på vurderingen hvis det er få 

søkere til den aktuelle stillingen. Videre har vi sett at det å planlegge prosessen godt og gjøre 

rolleavklaringer vedrørende hvem som skal gjøre hva, i forkant av prosessen, er viktig. 

Generelt kan vi altså si at det er et stort fokus og bevissthet på å få til raske og smidige 

prosesser. Det har imidlertid ikke vært foretatt noen samlede målinger som kan bekrefte 

hvorvidt vi har lykkes med å få ned tidsbruken. Det vil derfor være nyttig å utarbeide en 

oversikt over tidsbruk nå og tidligere, slik at vi kan sette realistiske mål for fremtidig tidsbruk.   

 

Institutt for medisinske basalfag (IMB) rapporterer at en skisse til mal for en forpliktende 

fremdriftsplan i tilsettingsprosessen er utarbeidet, men ikke fullt ut implementert. 

Oversikter som viser rekrutteringssiden de siste årene er under utarbeidelse, for å ha et 

grunnlag å måle reduksjon ut i fra. Dette vil gi grunnlag for å fastsette mål for redusert tidsbruk.  

IMB deltar i det sentralt initierte prosjektet som er igangsatt for å effektivisere de 

vitenskapelige rekrutteringsprosessene ved UiO, og deltok bl.a. på en arbeidssamling i august 
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om temaet. Vi ser at resultater fra prosjektet kan komme til anvendelse for å nå de målene vi har 

satt lokalt.  

Forventede resultater 2018 er at vi har utarbeidet fremdriftsplaner for rekruttering i 

vitenskapelige toppstillinger, og satt konkret resultatmål for reduksjon av rekrutteringstid. IMB 

vurderer at vi ligger an til å nå målene for 2018 på dette området, men at vi ikke vil kunne se 

effektene fullt ut før i 2019. 

Helsam har p.t. ikke iverksatt noen nye rutiner på området, men har hatt økt fokus på å 

tilrettelegge for smidige og raske prosesser. Blant annet gjennom økt fokus på samhandling 

internt mellom administrasjonen og de vitenskapelige avdelingene. 

 

 

Samfunnskontakt og forskningsformidling   

Tiltak 5: Samfunnskontakt og forskningsformidling 

 

Det medisinske fakultet har i løpet av 2018 iverksatt og planlegger å iverksette, en rekke tiltak 

for å sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets strategier for 2017-2019. 

Disse kommer i tillegg til allerede etablerte og velfungerende kommunikasjonstiltak. Fakultetet 

ønsker i sitt kommunikasjonsarbeid både å fremheve store og anerkjente forskningsmiljøer, så 

vel som å vise frem bredde i forskningen. Dessuten skal studiene og studentene løftes frem. 

 

Fakultetets kommunikasjonsarbeid har i 2018 i første rekke bestått av godt etablerte aktiviteter 

for å formidle fakultetets forskning, innovasjon og utdanning til samfunnet. Dette handler om 

synliggjøring av forskning og forskningsresultater i interne og eksterne kanaler som for 

eksempel nettsider, sosiale medier og pressetjenester. De viktigste aktivitetene i så måte er 

innsalg av aktuelle saker til pressen, pressehåndtering og å lage egenproduserte saker og 

populærvitenskapelige arrangementer. En annen viktig aktivitet er å kurse og rådgi forskere 

slik at de selv kan bli gode formidlere. På samme måte som med forskerne forsøker vi å gi 

studentene verktøy til å bidra i samfunnsdebatten gjennom kurs som Ernæring og media 

(ERN3400). Et generelt resultat av dette kommunikasjonsarbeidet er at mange av våre forskere 

og studenter er jevnlig og godt synlige i media.  

 

Fakultetet har satt i gang, og planlegger, flere nye tiltak for å styrke formidlingen. I løpet av 

2018 planlegges det å konkretisere kvalitative og kvantitative måleparametre som kan benyttes 

i en nullpunktmåling, som er nødvendig for å kunne måle effekten av kommunikasjonsarbeidet. 

Vi har i tillegg startet opp og planlegger flere nye formidlingsaktiviteter. Her kan nevnes at vi i 

2018 har satt i gang et nytt bloggkonsept med planlagt oppstart mot slutten av året, samt 

kommunikasjonsfaglig støtte til en podcast.  
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Kommunikasjonsarbeid for å fremme innovasjon 

Fakultetet benytter et bredt utvalg av kommunikasjonskanaler for å synliggjøre innovasjon. 

Målet for kommunikasjonsarbeidet for innovasjon er i 2018 å vise frem fakultetets satsning på 

innovasjonsrelatert karriereutvikling og kompetanseheving forskere, og økt satsning på 

innovasjonsdrevet forskning. Målgruppen for kommunikasjonen er potensielle søkere, forskere 

- internt og eksternt, beslutningstakere, nåværende og fremtidige samarbeidspartnere, og andre 

relevante aktører fra eksempelvis næringslivet. På bakgrunn av dette har sosiale medier, 

nettverk, egne og samarbeidspartneres nettsider vært prioriterte kanaler. 

Resultatet av dette arbeidet er økt kjennskap til hvordan fakultetet jobber for å styrke 

innovasjonsvirksomheten blant målgruppen, og at flere øker sin innovasjonskompetanse. Dette 

får vi bekreftet blant annet av søkertall, engasjement i sosiale medier og at fakultetets tiltak – 

som postdoktorprogrammet Scientia Fellows 2 - blir trukket frem av eksterne aktører i media 

som eksempler på satsninger som vil føre til økt vekst av helseinnovatører.  

Fremover vil fakultetet fortsatt benytte tilgjengelige kommunikasjonsflater til arbeidet med 

synliggjøring av innovasjon, deriblant en ny fakultetsblogg. Fakultetets nettside for innovasjon 

vil bli forbedret. Fakultetet anser også UiOs kommunikasjonsarbeid rundt Innovasjonsløftet 

som et viktig ledd i synliggjøringsarbeidet fremover.   

 

Innovasjon 

Tiltak 6: Innovasjon 

 

Fakultetets årsplan for 2018-2020 har følgende tiltak knyttet til innovasjon: 

- etablere opplæring i innovasjon for alle studenter, phd-studenter og postdoktorer, 

samt tilby valgfrie kurs i innovasjon og entreprenørskap i de elektive studieperiodene 

i alle studieprogram 

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

stimulere hverandre til ideskaping 

- videreutvikle samarbeidet om innovasjon og næringsliv og næringsklynger, 

kommuner, universitetssykehus m. fl. 

Følgende resultater er forventet: 

- etablere interne og eksterne mediekanaler for synliggjøring av innovasjonen ved 

fakultetet 

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

perioden 2014-2016 
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- 30 % økning i innovasjon/entreprenørskap i perioden, etter de målekriterier som 

Inven2 benytter (DOFI, patentsøknader, start-ups) sammenlignet med perioden 

2014-2016 

Gjennomføring av tiltak 

i) Helseinnovatørskolen (HIS) er i full drift. Den er et samarbeid mellom UiO (MED) og 

det medisinske fakultet, NTNU og Karolinska Institutet. Nansen Neuroscience 

Network er en viktig samarbeidspartner og pådriverdriver sammen med alle 

universitetene. Dette er viktig, da vi her har en tett kobling mellom akademia, helse 

og næringsliv i drift og utforming av HIS.   

 

Ca. 120 helseforskere og leger har så langt tatt kursene ved Helseinnovatørskolen. Mer 

info finnes her: http://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-

innovation/courses/   

 

Både Forskningsrådet og UiO Life Science har støttet prosjektet økonomisk i tillegg til 

universitetene. Helseinnovatørskolen har vært drevet siden januar 2017 og har 

foreløpig to moduler:  

 

 * Trinn 1 – Health Innovation and entrepreneurship 

 * Trinn 2 – Mentorprogrammet – Entrepreneurship in healthcare 

 * Trinn 3 – Helseinnovatørskole for professorer (planlagt for desember 2018) 

 

 

Bakgrunn for etablering av Helseinnovatørskolen: Akademia forvalter en av kunnskaps-

samfunnets viktigste ressurser, nemlig våre unge forskere. Det er i disse vi må investere 

for å løse mange av våre samfunnsutfordringer. Vi har et stort og urealisert potensial for 

innovasjon og entreprenørskap fra de medisinske fakultetene, som er tett integrert med 

universitets-sykehusene. 

 

Derfor har de medisinske og helsefaglige fakultetene ved UiO, NTNU og Karolinska Institutet 

etablert Helseinnovatørskolen i tett samarbeid med næringsklyngen Nansen Neuroscience 

Network. Også andre som Handelshøyskole BI, universitetssykehus, innovative 

forskningsmiljøer, TTOer, næringsklynger og industriaktører i Norden bidrar med sin kunnskap 

og erfaring med å kommersialisere forskningsfunn.  

 

Målet med Helseinnovatørskolen er å gi kunnskap om hvordan nye ideer kan gro og utvikles 

blant helseforskere, og styrke innovativ tenkning og kultur til det beste for pasienter, for 

verdiskapning og flere arbeidsplasser. 

http://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-innovation/courses/
http://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-innovation/courses/
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Flere bedrifter er etablert basert på Helseinnovatørskolen. Les vedlagte intervju 

 

http://www.med.uio.no/english/about/innovation/news-and-events/news/2018/starting-a-

company-together-after-meeting-at-the-s.html 

 

"Our product makes it easier to tailor IVF treatment to individual women," says Ana Lobato 

Pascual, who is starting a company with fellow students from the School of Health Innovation 

 

«Helseinnovatørskolen er et nasjonalt kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap for fremtidens 

leger og helseforskere. Vi tror at økt samarbeid mellom helseforskere fra helseforetakene og fra 

universitetene gjør at vi får mer innovasjon ut. Vi tror at samarbeidet mellom akademia, 

helseforetak og næringsliv er avgjørende for at vi skal løse mange av våre store 

samfunnsutfordringer.»  

 

Basert på blogg av Gunnar Bovim, rektor ved NTNU, Ole Petter Ottersen, rektor ved Karolinska 

Institutet og Svein Stølen, rektor ved UiO.  

 

ii) Studentinnovasjon:  

 

Det er fra medisin studenters side ved MED, UiO etablert en Studentforening for medisinsk 

innovasjon», som heter «Smi». Mathias Kaurstad Morthen er valgt som leder. De ønsker bla en 

internship ordning, der medisin studenter blir motivert til å ha sommerjobber hos life 

science/e-helse selskap. Dette ser vi mye av innen ingeniør-linjene ved NTNU. Noe av formålet 

de jobber for:  

 

 At medisin studentene får en reell innsikt i problemstillinger i 

helsesektoren/næringslivet  

 

 At medisin studentene ser potensialet til å kunne bidra til innovasjon i et 

profesjonsperspektiv  

 

 En mulig fremtid innen medisinsk innovasjon  

 

 Fremme et tettere samarbeid mellom tech, helsesektoren og medisin, hvor fremtidige 

legers ekspertise kan komme mer til nytte innenfor medisinsk innovasjon  

 

http://www.med.uio.no/english/about/innovation/news-and-events/news/2018/starting-a-company-together-after-meeting-at-the-s.html
http://www.med.uio.no/english/about/innovation/news-and-events/news/2018/starting-a-company-together-after-meeting-at-the-s.html
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 Det er avtalt et såkalt «supermøte» mellom de ulike life science klyngene, UIO Med.fak, 

OUS og studentforeningen for medisinsk innovasjon tirsdag 4 desember i Aleap.   

 

 Vi vil støtte opp «Smi» økonomisk slik at «Smi» kan utvikles til å bli en viktig brikke i 

fakultetets langsiktige arbeid med studentinnovasjon for å gi dem kunnskap og verktøy 

om innovasjon både student, men også i sitt daglige virke senere i livet. 

 

 

iii) Fakultets nye COFUND-prosjekt Scientia Fellows II  

 

Scientia Fellows II, har forventet oppstart mai 2019 med avslutning mai 2024 (Mai). Prosjektet  

vil kobles mot innovasjon og næringsliv. 250 årsverk over 5 år vil være ansatt i våre 

forskningsmiljøer og drive frem forsking og innovasjonssamarbeid mellom akademia, helse og 

næringsliv. Vi skal etablere ved MED en enhet som skal være en «åpen dør» i koblingen mellom 

sektorsamarbeid. Samarbeidspartnere er akademiske partnere over hele verden, samt 

industripartnere (her kan nevnes noen: ThermoFisher, Abbvie, Pfizer, AstraZeneca, Bayer, 

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

Spania, Italia), samt Inven2, Oslotech, Helse-Sør-øst, UiO:LVS og Matnat. Matnat er trukket inn 

som partnere og vil få en andel årsverk fra SF II, for å utvikle sammen med MED 

beregningsorientert forskning.   
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Økonomirapport 2. tertial 2018 for medisinsk fakultet 
 

1. Innledning 

 

Fakultetets totale inntekter for 2018 er på nesten 1,4 milliarder kroner, fordelt på cirka 60% 

basisvirksomheten og 40% knyttet til ekstern finansiering.  Virksomheten har vokst kontinuerlig de 

siste 10-12 årene. Vi jobber kontinuerlig med å fylle på med kompetanse og kapasitet for å håndtere 

denne størrelsen på virksomheten.  

 

2. Basisvirksomheten ved MED 

Den økonomiske situasjonen er tilnærmet uforandret for fakultetet som helhet fra 1. tertial 

rapporteringen. Totalt sett så er 2018 prognosen tilnærmet lik fra 1. tertial, som tabell 1 viser: 

Tabell 1: Basisvirksomheten 

 

Fakultetets økonomi ved avslutningen av 2. tertial er tilnærmet uendret som ved avslutningen av 1. 

tertial.  Det akkumulerte mindreforbruket på basisvirksomheten ved utgangen av 2. tertial er på 122 

millioner kroner. I forbindelse med ny prognose ved 2. tertial ser vi at de vurderinger som ble gjort 

ved 1. tertial for års prognosen i store trekk kunne videreføres og vi har derfor laget en prognose som 

viser tilnærmet samme utgang på 2018. Det vil si et akkumulert mindreforbruk på 103 millioner 

kroner, mot opprinnelig budsjett på 83 millioner. 

Flere institutter har i 2018 hatt utfordringer knyttet til rekruttering til vitenskapelige stillinger, hvor 

man ikke har ansatt like tidlig som det har vært avsatt midler i budsjettet. Dette har medført lavere 
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personalkostnader. Anslåtte personalkostnader for året som helhet er redusert med 14 millioner fra 

opprinnelig budsjett. Nettobidrag fra den eksterne virksomheten ser ut til å bli høyere enn budsjettert 

for 2018, og prognosen er oppjustert med 5 millioner i forhold til årsbudsjettet. 

Det akkumulerte mindreforbruket ved medisinsk fakultet er bundet opp i framtidige forpliktelser (se 

tabell 2). Instituttene generelt og noen mer enn andre opplever situasjonen som stram. Institutt for 

klinisk medisin alene rapporterer at selv om regnskapet viser et akkumulert mindreforbruk på 49 

MNOK ved utgang T2, har instituttet bindinger (forpliktelser) på 90 MNOK.  

Dette er en viktig bidragsyter til at det samlet sett ikke kan sies å være frie midler i fakultetets 

akkumulerte mindreforbruk- og at handlingsrommet er begrenset.  

Fakultetets strategiske satsning og bruk av RBO midler på satsnings prosjekter og store toppforsk 

prosjekter fortsetter. Dette krever at en tett oppfølging av aktivitetsplaner og tilhørende 

finansieringsplaner. Vi vil arbeide videre med å skape omforent forståelse av summen forpliktelser 

framover. Fakultetet forhånds disponerer midler fra RBO inntekter fra EU-prosjektet Scientia Fellows. 

Siste innbetaling fra EU på dette prosjektet er i 2020, og RBO inntektene vil komme fram til 2023. 

Fakultetet har forpliktet seg til nye toppforsk-prosjekter fra NFR i 2018. Disse utgjør til sammen 48 

millioner over fem år og må dekkes inn av fakultetet. 

Tabell 2: Økonomiske bindinger ved fakultetet 

 

Fakultetet vil arbeide videre med risiko og usikkerhetsanalyser av virksomheten generelt og 

økonomien spesielt for hele tiden å ha et omforent bilde av dette i styringen av fakultetet.  

 

3. Eksternfinansiert virksomhet ved MED 

Fakultet har nå 738 aktive eksternt finansierte prosjekter, av disse er 135 opprettet i løpet av året. 

Prosjektinntektene har vært sterkt økende de siste årene. I 2015 hadde vi 367 millioner i eksterne 

inntekter, mens prognosen for 2018 er på 527 millioner kroner. Dette er en økning på 44 % på fire år. I 

langtidsprognosen er det forventet at de eksterne inntektene vil fortsette å øke kraftig.   

Nettobidragene, som i de foregående fire årene har økt tilsvarende som inntektene, viser ikke samme 

økningen i langtidsprognosen som inntektene. Dette er noe fakultetet vil jobbe videre med i sin 

langtidsplanlegging i høst med innlevering til UiO sentralt den 15. desember. 

Ved IMB ser de at stor innsats fra forskergruppene kombinert med ny budsjettfordelingsmodell, med 

økonomiske insentiver for å øke andel ekstern finansiering, ser ut til å ha medvirket til økt ekstern 

forskningsfinansiering og økt nettobidrag. 

Bundne midler 2019 - 

2021 31 12 15 29 02 16 31.08.2018 Prognose 2018

Fakultetsadministrasjonen 9 797 4 500 28 800 25 800

IMB 19 625 4 500 12 561 10 000

Helsam 5 137 1 517

Klinmed 63 975 61 142 90 200 74 500

Bioteknologisenteret 2 913 2 061

NCMM 13 050 7 206 6 866 6 866

Sum 114 497 80 926 138 427 117 166

Kommentar

Tar bare Toppforsk med til 2021 

her
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Tabell 3: Ekstern finansiert virksomhet 
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Ledelsesvurdering 1MB 2. tertial 2018

~1

Vi viser til bestilling om virksomhetsrapportering for 2. tertial 2018. Nedenfor følger instituttiedelsens
vurdering av oppnådde resultater og den økonomiske utviklingen.

2 ~ ~2

Instituttet har jobbet godt på alle nivåer med gjennomføring av tiltakene i årspianen, og ligger godt an til å nå
resultatmålene på flere områder. En ny strategi for instituttets virksomhet er under utarbeidelse, og har som
mål å løfte IMBs forsknings- og undervisningsaktivitet ytterligere.

Instituttet har iverksatt tiltak for å styrke den pedagogiske kompetansen til våre undervisere i medisin og
klinisk ernæring innen smågruppeundervisning. Styrking av lærerstaben ved Seksjon for fysiologi ved at de
to sist ansatte i undervisningsstillinger har medisinbakgrunn, har vært viktig for å redusere sårbarheten i
undervisningen på profesjonsstudiet i medisin. Avdeling for ernæringsvitenskap styrker den kliniske
kompetansen i sin lærerstab gjennom utlysning av en ny kombinert stilling som
førstelektor/universitetsiektor og klinisk ernæringsfysiolog.

Ved klinisk ernæring er det positive resultater innen studiepoengproduksjon, studiepoeng per heltidsstudent,
og antall uteksaminerte kandidater. Det tyder på at det langsiktige arbeidet med å redusere frafall og styrke
studiepoengproduksjonen gir resultater. Det er også gledelig at det er flere mannlige studenter i årets opptak
enn noe år tidligere.

På forskningssiden har det vært høy søknadsaktivitet på alle avdelingene både i nasjonale utlysninger og EU
utlysninger, og instituttet jobber tett med fakultetets Enhet for ekstern forskningsfinansiering. Det jobbes
aktivt i fagmiljøene for å øke graden av tverrfaglig samarbeid. Etablering av de nye SFF’er ved 1MB er i full
gang og gir et unikt utgangspunkt for høy kvalitetsforskning fremover ved instituttet. Samtidig er etablering
av nye sentra sårbare i en oppstartsfase, og er under tett oppfølging av instituttiedelsen.

Instituttet har iverksatt flere tiltak som bidrar til betydelig arealeffektivisering i Domus Medica. Det er
frigjort mer enn 400 kvm, i Domus Medica til etablering av SFF’et «Hybrid Technology Hub». Dette har vært
og er fortsatt en krevende prosess. Videre jobber ledelsen ved 1MB sammen med OUS for samlokalisering av
Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE). Det jobbes med et konkret forslag hvor
forskningsaktiviteten hovedsakelig plasseres på Domus Medica, mens veiledningsaktiviteten plasseres på
Sogn Arena. Ombygging og arealeffektivisering utgjør et gevinstpotensial for instituttet, men er samtidig en
belastning for berørle ansatte.

En krevende bygningsmasse med laboratorievirksomhet og tung forskningsinfrastruktur og et bredt spekter
av HMS-relaterte problemstillinger, krever kontinuerlig oppfølging og ressurser fra instituttet. Vi Ligger godt
an til å nå resultatmålene for 2018, men erfarer at det er flere områder vi har behov for å styrke for å svare til
instituttets ønsker og behov. Instituttet er avhengig av støtte og oppfølging fra både fakultet og
sentraladministrasjon, og ikke minst Eiendomsavdelingen, for å nå langsiktige mål.



uio: 2

1MB har i 2018 gjennomført en brukerundersøkelse av Seksjon for intern service, med svært gode resultater
som viser at seksjonen i det vesentlige leverer tjenester i tråd med brukernes behov. Enkelte justeringer og
endringsforslag vil følges opp frem mot årsskiftet i en tiltakspian.

7

Institutt for medisinske basalfag har totalt sett en styrket økonomi og økt handlingsrom for de nærmeste
årene. De siste årene har 1MB fått tilvekst av flere sterke yngre forskere som lykkes med å hente inn
forskningsmidler. Også mange av de etablerte forskerne har stor og solid eksternt finansiert
forskningsaktivitet. Instituttet deltar bl.a. i to SFFer og har en betydelig andel av det EU-finansierte Human
Brain Project. Stor forskingsaktivitet har medført økte nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter, spesielt
ved Avdeling for molekylærmedisin. Vi ser også at flere av avdelingene får merkbar uttelling for større EU
finansiert aktivitet i form av økt RBO til sin basisøkonomi framover.

I basisøkonomien til et par av IMBs avdelinger har det bygget seg opp ubrukte midler. Spesielt som følge av
høyere inntekter fra den eksterne virksomheten, men også pga. forsinket bruk av midler bundet til ulike
øremerkinger. I den kommende budsjettprosessen vil 1MB legge en strategi for å redusere mindreforbruket
betydelig i løpet av de neste to til fire årene.

Avdeling for komparativ medisin fortsetter en positiv økonomisk utvikling, og kostnadskontroll og effektiv
drift av avdelingen er godt innarbeidet.

Vedlegg:
Vedleggi: Rapportering om resultater 1MB 2T 2018

Vedlegg 2: Rapportering om økonomi og prognose 1MB 2T 2018

Vedlegg 3: Tilleggsrapportering til fakultetet 1MB 2T 2018
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Rapporterende enheL~ Institutt for Rapportert av: Lene Frost Periode:
medisinske Andersen Ta - 2018
basalfag Linda T. Helgesen

Trude Ahelsen

Rapportering om resultater 1MB 2c tertial 201$

Resultatindikatorene

—— — ~
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent (DBR) 51,9 48,37 47,65 50,95 53,26 43,74 51,87
Publikasjonspoeng per vit. Årsverk 1,01 0,97 0,91 0,68 1,32 1,21 1,39
- Publikasjonspoeng 177,7 164 160,7 117,9 215,7 230,1 273,8
- Vitenskapelige ansatte (VIT-2) 176 169 176 174 164 190 197
EU-voIumlMB 6193 6759 4280 4801 8991 15524 27305
- EU-volum u/ Scientla Fellow-prosjektet 6759 4280 4801 8 369 10 986 19 847
- IMBs andel av SF-prosjektet 622 4 538 7 458
NFR-tildelingvolum 64502 48000 74935 50837 45248 50221 49679
Kandidater Klinisk Ernæring 13 16 17
BOA 9051 14803 10976 11529

Tall for nye studiepoeng per heltidsekvivalent er hentet fra DBH, og viser at
resultatindikatoren for Ernæringsstudiet har ligget på høyde med, eller noe over, det samlede
resultatet for alle fakultetets studier i hele perioden. Unntaket var i 2016, hvor omlegging av
programplanen og fellesundervisningen for medisin, odontologi og ernæring førte til økt
strykprosent. Det ser ut til at iverksatte tiltak har hatt ønsket effekt. Resultatet for 2017 på 51,9
nye studiepoeng per heltidsekvivalent er tilfredsstillende, og forventes å holde seg på samme
høye nivå framover.

IMBs forskere oppnådde 273,8 publikasjonspoeng i 2017, en økning på 43 poeng fra året før.
Også publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk økte fra 1,2 til 1,4 i samme periode. Etter en
nedgang i denne resultatindikatoren på 0,1 prosentpoeng fra 2015 til 2016, er det positivt å se
at 1MB i 2017 har forbedret seg i forhold til nivået i 2015.

IMBs resultatindikator for NFR-inntekter har ligget på om lag 50 mill. de to siste år. I forhold til
innmeldte mål og ambisjoner har 1MB skåret lavere på NFR-indikatoren de siste årene. Fra 2018
antas det at instituttet kommer til å øke aktiviteten i NFR-finansierte prosjekter, blant annet
som følge av deltakelse i to SFF’er. Produksjonsmålet for 2018 er på kr. 68 mill., og ambisjonen
er en moderat årlig økning deretter til kr. 75 mill, i 2023.

IMBs årlige EU-volum har økt betydelig de siste tre årene. For 2017 var volumet kr. 27,3 mill.
inkludert Scientia Fellow-prosjektet (SF). Ser vi bort fra SF, som utgjorde kr. 4,5 mill. i 2016 og
kr. 7,5 mill. i 2017, økte 1MB sitt EU-volum fra 4,3 mill. i 2013 til 19,9 mill. i 2017. Volumet vil
antakeligvis bli på om lag samme nivå i 2018, i hovedsak på grunn av instituttets deltakelse i
U.~,,.-.., D.~.;.. ~ m.-. E’flr ~I.c.-.. d..-. ~..:... (‘.~ ~ -L.._. .~l ~-]~-~ -.~-~-L
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resultatet. For langtidsperioden forventes ingen økning i tildelinger fra 2017-nivået.

Det ble uteksaminert 17 kandidater fra ernæringsstudiet i 2017. Dette er én kandidat mer enn i
2016, men 7 mindre enn prognose for 2017. En del av avviket skyldes sykdom,
fødselspermisjoner o.1. som har medført utsettelser. Så langt i 2018 er det uteksaminert 34
kandidater. Ytterligere 3 skal etter planen ta avsluttende eksamen i løpet av høstsemesteret.
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Antall kandidater ventes å være ujevnt i de kommende årene, som følge av varierende størrelse
på årskullene. Fra 2023 er ambisjonen at 1MB skal oppnå måltallet på uteksaminering av 32
kliniske ernæringsfysiologer hvert år.

Inntektene for BOA-virksomheten holder seg jevnt på kr. 11-12 mill. Prognosen for 2018 er
på samme nivå, kr. 11 mill.

Gjennomføring av årspian 2018-2020

Utdanning

Universitetet i Oslo skal tilby attraktiv, 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.

UiO vil arbeide for å gi utdanningskvalitet et ytterligere løft, og etablerer Senter for læring og
utdanning for å samle og koordinere eksisterende støtteressurser til utdanning. Gjennom bedre
koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ og teknisk
kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer.

UiO vil arbeide for en tydeligere arbeidsdeling og mer samarbeid i sektoren, både nasjonalt og i
en nordisk kontekst.

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsmva1

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

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
o Fakultetet har analysert data om studiegjennomføringen ved fakultetet.
o Fakultetet har prioritert tiltak for å øke studiegjennomføring med bakgrunn i

gjennomført analyse.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
• Fakultetet har redusert andelen frafall etter to semester.
o Fakultetet har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på

normert tid.

31dLU~ 11)1 ~jt~1i11U111I~71 III~j

o 1MB har i 2017/-18 gjennomført og evaluert en pilot med direkte, strukturert
studentevaluering av forelesninger. Prosjektet har i hovedsak blitt positivt mottatt av
både studenter og forelesere og er presentert i rapport til dekanatet med anbefalinger
for videre framdrift.

‘Med fakulteter menes i denne iirsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.
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o IMBs reviderte budsjettfordelingsmodell for 2018 er innrettet slik at avdelingenes
insentiver for økt produksjon av studiepoeng og ferdigutdannede kandidater er
tydeligere, og bedre resultatoppnåelse gir økonomisk uttelling for avdelingene.

o Klinisk ernæring har jobbet målrettet i flere år for å redusere frafall, og jobber
kontinuerlig med dette. Ytterligere tiltak er iverksatt, som økt bruk av faste
vitenskapelig personal på fellesdelen, og student-initiert «peer undervisning»
(studenter som veileder studenter) i faglig innhold og tips om eksamenslesing og
etablering av kollokvier. De første tilbakemeldingene har vært positive og dette vil bli
evaluert. Se ytterligere beskrivelse av tiltak fra fjorårets rapportering.

Vurdering av forventet resultatorrnnåelse for 2018:
o Klinisk ernæring har fortsatt utfordringer knyttet til frafall i fellesdelen, men resultatene

tilsier at vi er på rett vei. Etter fellesdelen i modul i og første del av modul 2,
forekommer det nesten ikke frafall i 2018.

o Alle som starter på masteroppgaven i klinisk ernæring, fullfører den.

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 2018:
o Fakultetet har en ytterligere økning i andel digital eksamen.
o Fakultetet har større variasjon i lærings- og vurderingsformene innenfor hvert

studieprogram.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
o Fakultetet har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.
o Fakultetet har økt andelen studieprogram som tilbyr praksisplasser.

Status forgiennomføring:
o 1MB har i forbindelse med 0s1o2014 innført TBL-undervisning i flere fag. Videre

overgang til TBL eller ev. andre undervisningsformer må forankres i fagmiljøene og
vurderes for 2019.
Praktiske/kliniske ferdigheter er implementert i modul 1 og 2 iht. de vedtatte
spesifiserte kravene til praktiske ferdigheter i profesjonsstudiet i medisin.

o 1MB ved utdanningsleder har i 2018 arrangert kurs i ledelse av smågruppeundervisning
for alle de tre studieprogrammene i fellesundervisningen. Kurset ble gjennomført i
samarbeid med LINK-FUP og inngår som en stor modul i universitetspedagogikk. 20
lærere fullførte kurset, som fikk gode evalueringer. Vi arbeider nå med en ordning for
kursing av nye gruppelærere som skal gå på kontinuerlig basis.

o 1MB har jobbet aktivt med å forbedre kvaliteten på de digitale eksamener i
medisinstudiet, bl.a. gjennom møter med tilsynssensor. Klinisk ernæring har utarbeidet
plan for implementering av digital eksamen med Inspera i flere emner og følger opp
denne planen.

o Det har vært økt fokus på å sikre rekruttering av lærere med klinisk erfaring (ernæring)
og medisinerbakgrunn i rekrutteringsprosesser i 2018.
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o Klinisk ernæring har økt samarbeid med Oslo kommune og økt antall praksisdager i
studiet, og håper at det på sikt skal generere interesse for gjennomføring av
masterprosjekter på kommunale arenaer.

o 1MB har som tiltak i årsplanen å vurdere å etablere medisinsk bioinformatikk som
elektivt emne i medisinstudiet, men porteføljen av valgfrie emner ved 1MB forblir
uendret i 2019.

Vurdering av forventet resultatoppnåelse for 2018:
o Klinisk ernæring har per i dag 4 digital eksamener og ønsker å ha flere digitale

eksamener, men det er p.t. begrensninger i ressurser for å få dette til.
o Våre studenter i medisin og klinisk ernæring har i utstrakt grad varierte

undervisningsformer og opplæring i praktiske/kliniske ferdigheter.
o Rekruttering av lærere med klinisk erfaring og medisinerbakgrunn, og styrking av

lærernes pedagogiske kompetanse, forventes å gi mer variert og arbeidsrelevant
undervisning.

Forskning

UiO har stor faglig bredde og fagmiljøer som er langt framme i sin forskningsfront. UiO skal
fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt samarbeidspartner. 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 nasjonale og internasjonale nettverk.
Dette krever at UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledendeforskere,
samt tilrettelegger for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og
postdoktorer.

UiO har, i en benchmark-undersøkelse, analysert UiOs deltakelse i EUs rammeprogram. For
bedre å støtte opp under økt deltakelse i Horisont 2020 og kommende rammeprogram vil UiO
følge opp denne videre. I konkurransen om eksterne midler lykkes UiO godt der kvalitet er det
viktigste kriteriet, men har potensiale i å utnytte bredden av programmer bedre. For å støtte
bedre opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en hensiktsmessig
organisering og dimensjonering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap,
UiO:Energi og UiO:Norden og de fem verdensledende miljøene.

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsmvå

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

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
o Fakultetet har gjennomgått sin prosjektportefølje og identifisert områder i de tre

hovedgruppene i Horisont 2020 hvor de har størst potensiale for å øke sin deltakelse.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
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o Fakultetet har en årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske
områder i Horisont 2020.

o Fakultetet har økt gjennomsiag innenfor European Research Council i Horisont 2020.

Status for ~iennomføring:
Avdelingene har jobbet aktivt med å identifisere sterke miljøer med reelle sjanser til å få
betydelig eksternfinansiering, med fokus på EU/ERC, NFR, og UiO:livsvitenskap.
Utlysningene i H2020 er gjennomgått av avdelingslederne. Linjeledelsen kontakter og
oppmuntrer potensielle søkermiljøer ved relevante utlysninger, og noen tilbyr sparring om
søknader på tvers av grupper. Noen avdelinger har arrangert søkerseminar med ekstern
hjelp og/eller avholdt workshops i skriving av prosjektsøknader for å forbedre søknader.

G Instituttet jobber tett med fakultetets Enhet for ekstern forskningsfinansiering.

Vurdering av forventet resultatoppnåelse for 2018:
o Høy søknadsaktivitet i 2018 og flere sterke søkermiljøer forventes å gi resultater frem mot 2020

i form av innvilgelser, også som samarbeidspartnere med andre miljøer nasjonalt og
internasjonalt.

Tiltak 4:
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
o Fakultetet har impiementert egne rutiner som skal sikre raskere tilsetting.
G Fakultetet har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
o Fakultetet har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.

Status for gjennomfØring~
o Skisse til mai for en forpliktende fremdriftsplan i tilsettingsprosessen er utarbeidet, men

ikke fullt ut implementert.
G Oversikter som viser rekrutteringstiden de siste årene er under utarbeidelse, for å ha et

grunnlag å måle reduksjon ut i fra. Dette vil gi grunnlag for å fastsette mål for redusert
tidsbruk.

o 1MB deltar i det sentralt initierte prosjektet som er igangsatt for å effektivisere de
vitenskapelige rekrutteringsprosessene ved UiO, og deltok bl.a. på en arbeidssamling i
august om temaet. Vi ser at resultater fra prosjektet kan komme til anvendelse for å nå
de målene vi har satt lokalt.

Vurdering av forventet resultatoppnåelse for 2018:
Forventede resultater 2018 er at vi har utarbeidet fremdriftsplaner for rekruttering i
vitenskapelige toppstillinger, og satt konkret resultatmål for reduksjon av rekrutteringstid. 1MB
vurderer at vi ligger an til å nå målene for 2018 på dette området, men at vi ikke vil kunne se
effektene fullt ut før i 2019.
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Samfunnskontakt og forskningsformidling
Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet
og møter vår tids store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny innsikt
gjennom aktiv dialog og samarbeid. Kunnskap fra UiOs fagmiljøer, som de tverrfaglige
satsingene, toppforskningsmiljøene og forskningsbaserte utdanninger skal kommuniseres til
samfunnet.

UiOs museer og Universitetsbiblioteket er sentrale for universitetets åpne formidling mot
samfunnet. Saman med ledelseslinjen er Universitetsbiblioteket viktig i UiOs arbeid med å
tilgjengeliggjøre forskning, blant annet gjennom arbeidet med Open Access. Det arbeides med å
realisere et nytt klimahus og rehabilitere Geologisk museum. Dette vil gi en plattform for
moderne utstillinger og formidling til allmenheten.

Kommunikasjonsarbeidet ved universitetet må støtte opp under UiOs samfunnsoppdrag. Dette
krever en kunnskapsbasert prioritering av målgrupper og tiltak, og evaluering av
kommunikasjonens effekt.

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå

Tiltak 5:
Fakultetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets
samfunnsoppdrag og enhetens strategiske prioriteringer og iverksette og gjennomføre
målrettede og målbare tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
o Fakultetet har identifisert de viktigste strategiske prioriteringene som

forskningsformidling og samfunnskontakt kan støtte opp om og prioritert relevante
målgrupper.

o Fakultetet har iverksatt målrettede tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt
og planlagt hvordan effekt av tiltakene skal evalueres.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
o Fakultetet har evaluert hvilken effekt kommunikasjonstiltakene har hatt for de

strategiske prioriteringene.
o Fakultetet har bidratt til at enhetens ledende fagfelt og sterkeste miljøer er kjent i

prioriterte målgrupper.

Status for giennomføring~
• 1MB avventer utarbeiding av en kommunikasjonsstrategi og prioriteringer fra fakultetet,

som vil igangsettes med nytt dekanat i 2019.
1MB har nylig ansatt en medarbeider mcd engelsk som morsmål og mcd erfaring som
oversetter, som bl.a. vil bistå med å gjøre mer informasjon tilgjengelig på engelsk på
instituttets nettsider, i tråd med tiltak i vår årspian.

• 1MB har deltatt på et kommunikasjonsseminar for å styrke samhandlingen mellom
nivåene i kommunikasjonsarbeidet.

• Nettverk for lokale publisister har ikke kommet i gang som forutsatt i IMBs årsplan.
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Vurdering av forventet resultatopunåelse for 2018:
• Instituttet har ikke fått de forventede resultater i 2018, og må jobbe tettere sammen

med fakultetets kommunikasjonsenhet for å styrke prioriteringer og måloppnåelse
innen forskningsformidling. Dialog om tiltak er igangsatt.

o 1MB mener omfanget av og kvaliteten på UiOs engelskspråklige nettsider ikke samsvarer
med UiOs internasjonale ambisjoner. Ressurstilførsel lokalt på instituttet forventes å
kunne bidra til et løft av IMBs engelske nettsider. Instituttet er imidlertid avhengig av
økt fokus på engelskspråklig kommunikasjon i et internasjonalt arbeidsmiljø på alle
nivåer av organisasjonen.

Innovasj on

Et felles innovasjonsløft skal skape en tydelig visjon og ambisjon, og utvikle en sterk identitet
for innovasjonsarbeidet ved UiO. Målet er å synliggjøre innovasjonsaktivitet ved UiO på en god
måte, og i større grad realisere potensialet som finnes i fagmiljøene til innovasjon,
verdiskapning og omstilling for å møte komplekse samfunnsutfordringer.

I tiden fremover må det arbeides for å utvikle en kultur og et strategisk rammeverk som åpner
for en bred tilnærming til innovasjonsarbeid, med fokus på utvikling av innovasjonskapasitet
innen et bredt spekter; fra kommersialisering til sosial innovasjon.

UiO skal arbeide for å styrke forståelsen av innovasjon i alle utdanningene, og det skal utvikles
et bredt utdanningstilbud innen innovasjon, kommersialisering og entreprenørskap. Studentene
utgjør en stor ressurs for videreutvikling av UiOs innovasjonsevne, og UiO skal styrke sin evne
til å realisere potensialet i studentenes initiativ og engasjement for innovasjon.

Tiltak 6:
Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete
målsettinger og iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder:

Innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og lederskap
o Kommersialisering og entreprenørskap
o Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser

Studentinnovasjon
o Utdanning

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
o Fakultetet har utarbeidet planer for innovasjonsaktiviteten ved enheten og iverksatt

tiltak innen minimum ett innsatsområde.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
o Fakultetet har økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte innsatsområder.

Status for gjennomføring~
o Forskergrupper i Avdeling for biostatistikk jobber målrettet sammen med partnere i

SFI’et Biglnsight med nyskaping. SSB er ny partner i Biglnsight. Satsingen evalueres
høsten 2018 for en ny 5-årsperiode.
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o Senterleder ved SFI’et har tilbudt sin kompetanse som sparringspartner for andre som
vurderer å søke SF1 ved instituttet.
Avdeling for biostatistikk samarbeider med Scientia Fellow for å heve
innovasjonsprofilen for prosjekter.

o Flere avdelinger jobber aktivt med å identifisere aktuelle søkere i forbindelse med den
pågående SFI-utlysningen.

Vurdering av forventet resultatoppnåelse for 2018:
o Biglnsight leder innovasjonsarbeid i Digital Life Norway prosjekt, og får sannsynligvis

nye 30 millioner kr fra NFR for å styrke tidlig «scouting» for innovasjonsideer.

Enhetens egne tiltak

Nedenfor følger en oppsummering av status for instituttspesifikke mål og tiltak.

Mål 7: 1MB skal styrke oppfølgingen av ledere på alle nivåer og legge til rette for et godt
og sikkert arbeidsmiljø

1MB har i årsplanen 2018-2020 en rekke tiltak som skal styrke opplæring og oppfølging av
linjeledere, styrke det systematiske HMS-arbeidet og beredskapen, samt bidra til et godt
arbeidsmiljø:

Forventede resultater 2018:
° 1MB har etablert et opplegg for informasjon og kompetanseheving av ledere på alle

nivåer
o Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale
o Faste møtepunkter er etablert mellom verneombud og linjeledelse på alle nivåer
o HMS-avvikssystem er implementert

Forventede resultater 2020:
o Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er gjennomført ved instituttet

Lederrollene ved 1MB er evaluert
• Beredskapsøvelse tilpasset vår virksomhet er gjennomført i samarbeid med fakultetet

Status fç~~giennomføring~
o Oppstartssamtale med instituttieder er etablert for alle nyansatte

forskningsgruppeledere.
• Alle gruppeledere oppfordres til å delta på UiOs forskningslederprogram.
° 1MB har gjennomført flere møter med instituttets gruppeledere om relevante temaer

innen personal. Et fullstendig opplegg for informasjon og kompetanseheving av ledere
på alle nivåer vil ikke være klart før i utgangen av 2019.

° Alle ansatte har i 2018 fått tilbud om medarbeidersamtale.
• Det er oppmuntret til etablering av faste møtetidspunkter mellom verneombud og

linjeledere på alle nivåer, og en mai for gjennomføring av møtene er under utarbeidelse
og vil bli ferdigstilt i 2018. HMS-koordinator følger opp linjeledelsen med informasjon.
Møtene vil styrke det systematiske HMS-arbeidet ute i fagmiljøene.

• Instituttet er godt i gang med å tilpasse kursvirksomheten innen HMS til iMBs behov.
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øvrige tiltak har lengre tidshorisont for gjennomføring, og vil videreføres i årsplan for
kommende treårsperiode.

Vurdering av forventet resultatopnnåelse for 2018:

Mål 8: Effektiv ressursforvaltning og velfungerende støttefunksjoner

1MB har i årspianen 2018-2020 nedfelt flere tiltak som skal bidra til å beholde og utvikle
velfungerende tekniske og administrative støttefunksjoner, og en rasjonell og hensiktsmessig
bruk av arealer og utstyr i tråd med øvrige målsettinger.

Forventede resultater 2018:
o Oversikt over arealfordeling
o Kartlegging av Seksjon for intern service er gjennomført og tiltak iverksatt

Forventede resultater 2020:
o Tjenestetilbudet og kompetansen i Seksjon for intern service er kjent blant de ansatte og

avstemt med virksomhetens behov
o Bedre arealutnyttelse

• Fremtidsrettet utstyrspark og økt sambruk av vitenskapelig utstyr

Status for gjennomføring:
o Kartlegging av kompetansen og tjenestetilbudet i Seksjon for intern service (SIS) er

gjennomført, med svært positive resultater.
o En foreløpig arealoversikt på avdelingsnivå oversendes fakultetet ved månedsskiftet

primo september. Oversiktene vil gi et mer objektivt grunnlag for dialog om
arealutnyttelse med avdelingene. Avdelingsvise arealoversikter og systematisk
oppfølging av disse gjennom dialogmøter med avdelingene forventes på sikt å bidra til
mer effektiv arealutnyttelse.

o Instituttet jobber med en plan for samlokalisering av OCBE i Domus Medica, og etter
forhandlinger med OUS er forslaget at forskningsvirksomheten i senteret skal
samlokaliseres i Domus Medica, mens veiledningsaktiviteten vil foregå på Sogn Arena.

o Ved Molmed er oppfølgingen av eksisterende leiesteder styrket, nyanskaffet utstyr er
etablert med sikte på sambruk, og leiestedmodellen er innført for de fleste
utstyrsenheter på avdelingen.

o IMBs utstyrskomité iverksatte i 2018 tiltak i utlysningsprosessen for å sikre større grad
av samordning gjennom å aktivt koble søkere sammen og stille strengere krav til
avsjekk mot eksisterende utstyr. Arbeidet med å styrke samordningen i
søknadsprosessen og økt sambruk av utstyr vil fortsette i 2018 og inn i 2019.

Vurdering av forventet resultatoppnåelse for 2018:
o Godt arbeid med tiltak gjør at full resultatoppnåelse iht. oppsatte mål forventes i 2018.

øvrige tiltak forventes å gi gode resultater frem mot 2020.
o Kartleggingen viser at tjenestetilbudet i SIS er godt avstemt med virksomhetens behov.

Enkelte justeringer og endringsforslag vil følges opp i en tiltaksplan, som utarbeides
høsten 2018 og implementeres fortløpende.
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• Oversikt over arealfordeling på avdelingsnivå vil utarbeides innen nyttår 2018.
o Instituttet har gjennomført flere arealeffektiviseringsprosesser i 2018, herunder

samlokalisering av OCBE og bygging av to SFF’er i eksisterende arealer i Domus Medica.
Flere nyrekrutteringer i form av økte stillinger på Molmed er løst gjennom
arealeffektiviseringstiltak. Slike tiltak gir bedre arealutnyttelse og bidrar til opprydding i
kontorer, laboratorier og fellesarealer som styrker fellesskapet. De medfører samtidig
en belastning for berørte fagmiljøer i form av tid brukt på flytting, ombygging og
tilpassing til nye rutiner.

o Evaluering av praktisering av leiested og driftssted ved 1MB har oppstart høsten 2018,
og forventes sluttført våren 2019. IMBs utstyrsutvalg bistår i prosessen for å sikre god
forankring i fagmiljøet. økt fokus på leiested og tilgang til/sambruk av utstyr vil også
kunne stimulere til økt forskningssamarbeid på tvers.

Mål 10: Være attraktive for de beste forskere og undervisere

1MB har nedfelt i årsplanen 2018-2020 at vi skal utvikle kriterier for god undervisning/gode
undervisere, styrke fokus på undervisningskomponenten ved ansettelse i vitenskapelige
stillinger og markedsføre instituttets støttefunksjoner innen administrasjon og tekniske
støttetjenester, herunder komparativ medisin og avanserte verkstedtjenester, for å tiltrekke oss
de beste kandidatene.

Forventede resultater 2020:
o Implementert meritteringsordninger for fremragende undervisere
o Rekruttert vitenskapelig ansatte med høy kompetanse innen undervisning

Status for gjennomføring:
o 1MB utarbeider i 2018 en ny strategi der undervisning prioriteres høyere. Rekruttering

og utvikling av fremragende undervisere er blant målsetningene. 1MB avventer UiOs
arbeid med meritteringsordninger for fremragende undervisere.

• Linjeledelsen har styrket fokus på undervisningskomponenten ved ansettelse i
vitenskapelige stillinger.

o Instituttet vil jobbe videre med å bevisstgjøre rekrutterende ledere på potensialet i å
markedsføre instituttets støttefunksjoner som komparativ medisin og avanserte
verkstedtjenester for å tiltrekke seg de beste kandidatene.

Mål 11: Styrke sektorsamarbeidet
Fakultetet har i årsplan 2018-2020 nedfelt tiltak for å styrke sektorsamarbeidet med OUS, og
dyrestall og verkstedsfunksjoner er identifisert av fakultetet og instituttet som aktuelle
satsingsområder.

For entede resultater 2018:
o Driftsmodell for Avdeling for komparativ medisin er tilpasset samarbeid på tvers av

virksomhetene
• UiOs forsøksdyrvirksomhet er bedre koordinert
• Bedre utnyttelse av instituttets verkstedtjenester [gjennom samarbeidsavtale med OUSJ
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Forventede resultater 2020:
o Forsøksdyrvirksomheten er samordnet mellom UiO og OUS

Status for gjennomføring:
o UiOs dyreavdelinger har felles tilsynsveterinær/PMSK (NCMM, IBV — Blindern og

Drøbak, 1MB). IBV og 1MB har aktiv kunnskapsutveksling angående HMS og rutiner. 1MB
har tatt initiativ overfor fakultetet til bedre samordning av UiOs dyrestallstjenester.

e 1MB har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av samarbeidsorganet UiO og HS0, som har
hatt som mandat å kartlegge vesentlige forhold ved dyrestallenes tilbud og brukernes
behov i regionen. Arbeidet er et første steg i retning av strategisk samhandling om
dyrestaller i regionen.

o Avdeling for komparativ medisin har kommet langt i arbeidet med å utarbeide en
virksomhetsnøytral driftsmodell som kan sikre tilgang for brukere på like vilkår.
Subsidiering av IMBs brukere vil i en slik modell kunne skje direkte til 1MB-ansatte
brukere, og ikke gjennom subsidierte burpriser. Modellen anslås å være ferdig ved
nyttår, og vil gjøre tilgangen for andre virksomheter og næringsliv enklere.

o Instituttet har i 2018 prioritert brukerundersøkelsen om Seksjon for intern service. Et
av tiltakene i implementeringsplanen vil være å ta initiativ til en samarbeidsavtale om
verkstedtjenester med Oslo universitetssykehus, men dette vil ikke iverksettes før i
2019.

Vurdering av forventet resultatoppnåelse for 2018:
• Instituttet har jobbet godt med flere av tiltakene, men tidsplanen er for optimistisk.

Gjennomførte tiltak vil gjøre at målene kan forventes å nås bare delvis i 2018, og i
økende grad utover i 2019.

o Et beskjedent, men økende antall grupper fra OUS og Ahus benytter seg av
dyrestallen ved 1MB i dag, og målet er å tiltrekke oss enda flere som har behov som
ikke dekkes av OUS’ dyrestall.

o Målsetningen for 2020 om at forsøksdyrvirksomheten er samordnet mellom UiO og
OUS, må anses som vel optimistisk med tanke på nåværende situasjon. Som
minimum vil vi jobbe for at UiO og OUS har en aktiv dialog og samarbeider om HMS
og rutiner (SOP’er), innkjøp og andre utvalgte områder innenfor dyrestaller.
Målsetningen revideres i neste årsplan.
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1MB har i 2018 gjennomført en brukerundersøkelse av Seksjon for intern service, med svært gode resultater
som viser at seksjonen i det vesentlige leverer tjenester i tråd med brukernes behov. Enkelte justeringer og
endringsforslag vil følges opp frem mot årsskiftet i en tiltaksplan.

~, ,~ s
Institutt for medisinske basalfag har totalt sett en styrket økonomi og økt handlingsrom for de nærmeste
årene. De siste årene har 1MB fått tilvekst av flere sterke yngre forskere som lykkes med å hente inn
forskningsmidler. Også mange av de etablerte forskerne har stor og solid eksternt finansiert
forskningsaktivitet. Instituttet deltar bLa. i to SFFer og har en betydelig andel av det EU-flnansierte Human
Brain Project. Stor forskingsaktivitet har medført økte nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter, spesielt
ved Avdeling for molekylærmedisin. Vi ser også at flere av avdelingene får merkbar uttelling for større EU
finansiert aktivitet i form av økt RBO til sin basisøkonomi framover.

I basisøkonomien til et par av IMBs avdelinger har det bygget seg opp ubrukte midler. Spesielt som følge av
høyere inntekter fra den eksterne virksomheten, men også pga. forsinket bruk av midler bundet til ulike
øremerkinger. I den kommende budsjettprosessen vil 1MB legge en strategi for å redusere mindreforbruket
betydelig i løpet av de neste to til fire årene.

Avdeling for komparativ medisin fortsetter en positiv økonomisk utvikling, og kostnadskontroll og effektiv
drift av avdelingen er godt innarbeidet.

Vedlegg:
Vedleggi: Rapportering om resultater 1MB 2T 2018

Vedlegg 2: Rapportering om økonomi og prognose 1MB 2T 2018

Vedlegg 3: Tilleggsrapportering til fakultetet 1MB 2T 2018
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Ledelsesvurdering 1MB 2~ tertial 2018

Vi viser til bestilling om virksomhetsrapport:ering for 2. tertial 2018. Nedenfor følger instituttledelsens
vurdering av oppnådde resultater og den økonomiske utviklingen.

~

Instituttet har jobbet godt på alle nivåer med gjennomføring av tiltakene i årsplanen, og ligger godt an til å nå
resultatmålene på flere områder. En ny strategi for instituttets virksomhet er under utarbeidelse, og har som
mål å løfte IMBs forsknings- og undervisningsaktivitet ytterligere.

Instituttet har iverksatt tiltak for å styrke den pedagogiske kompetansen til våre undervisere i medisin og
klinisk ernæring innen smågruppeundervisning. Styrking av lærerstaben ved Seksjon for fysiologi ved at de
to sist ansatte i undervisningsstillinger har medisinbakgrunn, har vært viktig for å redusere sårbarheten i
undervisningen på profesjonsstudiet i medisin. Avdeling for ernæringsvitenskap styrker den kliniske
kompetansen i sin lærerstab gjennom utlysning av en ny kombinert stilling som
førstelektor/universitetsiektor og klinisk ernæringsfysiolog.

Ved klinisk ernæring er det positive resultater innen studiepoengproduksjon, studiepoeng per heltidsstudent,
og antall uteksaminerte kandidater. Det tyder på at det langsiktige arbeidet med å redusere frafall og styrke
studiepoengproduksjonen gir resultater. Det er også gledelig at det er flere mannlige studenter i årets opptak
enn noe år tidligere.

På forskningssiden har det vært høy søknadsaktivitet på alle avdelingene både i nasjonale utlysninger og EU
utlysninger, og instituttet jobber tett med fakultetets Enhet for ekstern forskningsfinansiering. Det jobbes
aktivt i fagmiljøene for å øke graden av tverrfaglig samarbeid. Etablering av de nye SFF’er ved 1MB er i full
gang og gir et unikt utgangspunkt for høy kvalitetsforskning fremover ved instituttet. Samtidig er etablering
av nye sentra sårbare i en oppstartsfase, og er under tett oppfølging av instituttiedelsen.

Instituttet har iverksatt flere tiltak som bidrar til betydelig arealeffektivisering i Domus Medica. Det er
frigjort mer enn 400 kvm, i Domus Medica til etablering av SFF’et «Hybrid Technology Hub». Dette har vært
og er fortsatt en krevende prosess. Videre jobber ledelsen ved 1MB sammen med OUS for samlokalisering av
Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE). Det jobbes med et konkret forslag hvor
forskningsaktiviteten hovedsakelig plasseres på Domus Medica, mens veiledningsaktiviteten plasseres på
Sogn Arena. Ombygging og arealeffektivisering utgjør et gevinstpotensial for instituttet, men er samtidig en
belastning for berørte ansatte.

En krevende bygningsmasse med laboratorievirksomhet og tung forskningsinfrastruktur og et bredt spekter
av HMS-relaterte problemstillinger, krever kontinuerlig oppfølging og ressurser fra instituttet. Vi ligger godt
an til å nå resultatmålene for 2018, men erfarer at det er flere områder vi har behov for å styrke for å svare til
instituttets ønsker og behov. Instituttet er avhengig av støtte og oppfølging fra både fakultet og
sentraladministrasjon, og ikke minst Eiendomsavdelingen, for å nå langsiktige mål.
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økonomirapport per 2~. tertial 2018 1MB

Innledning
Institutt for medisinske basalfag har totalt sett en styrket økonomi og økt handlingsrom for de
nærmeste årene. De siste årene har 1MB fått tilvekst av flere sterke yngre forskere som lykkes med å
hente inn forskningsmidler. Også mange av de etablerte forskerne har stor og solid eksternt
finansiert forskningsaktivitet. Instituttet deltar bl.a. i to SFF’er og har en betydelig andel av det EU
finansierte Human Brain Project. Stor forskningsaktivitet har medført økte nettobidrag fra eksternt
finansierte prosjekter, spesielt ved Avdeling for molekylærmedisin. Vi ser også at flere av
avdelingene får merkbar uttelling for større EU-finansiert aktivitet i form av økt RBO til sin
basisøkonomi framover.

Basisvirksonihet

Tabell i

. Regnskap Regnskap rs- rs- Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
Beløp i mill, kr T2 2017 T2 2018 regnskap budsjett 2018 2019 2020 2021 2022

Inntekter 408,16 -120,28 -164,15 -172,71 485,08 -174,97 -179,34 -179,44 -176,19
Personalkostnader 99,06 97,70 155,34 156,63 152,92 158,48 161,25 158,85 155,36
Driftskostnader 18,00 15,04 24,79 28,59 27,51 29,05 31,41 30,84 28,67
Investeringer 6,78 4,80 16,60 16,80 22,18 13,13 9,49 16,00 15,49
Isolert mer-/mindreforbruk uten
nettobidrag og prosjektavslutning 15,67 -2,75 32,59 29,31 17,53 25,69 22,81 26,24 23,33
Nettobidrag -17,47 -20,25 -28,11 -23,50 -27,50 -22,50 -21,90 -22,00 -22,10
Prosjektavslutning -0,26 0,98 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk -2,05 -22,01 4,52 5,81 -9,97 3,19 0,91 4,24 1,23
Overført fra i fjor -14,14 -9,62 -14,14 -9,62 -9,62 -19,58 -16,39 -15,47 -11,23
Akkumulert mer-/mindreforbruk -16,19 -31,63 -9,62 -3,80 -19,58 -16,39 -15,47 -11,23 -10,00

Per 2. tertial 2018 viser regnskapet for IMBs basisvirksomhet et akkumulert mindreforbruk på kr.
31,6 mill., som er 25,5 mill. høyere enn budsjettert for perioden. Avviket er i hovedsak forårsaket av
høyere KD-inntekter (8,1 mill.) og høyere nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter (12 mill.) i
forhold til budsjett per august. Per 31.12 antas det at instituttet vil ha et akkumulert mindreforbruk
på 19,6 mill. I prognosen vist i tabell 1 er hovedtildelingen for 2018 og tentativ tildeling for 2019-
2022 (fra 2017) lagt til grunn. Fakultetets tildeling for 2019 vil bli lagt inn i prognosen i forbindelse
med budsjettprosessen.

Flere avdelinger har i 2018 hatt utfordringer knyttet til rekruttering til vitenskapelige stillinger, hvor
man ikke har ansatt like tidlig som det har vært avsatt midler i budsjettet. Dette har medført lavere
personalkostnader. Anslåtte personalkostnader for året som helhet er redusert med 3,7 mill.
Nettobidrag fra den eksterne virksomheten ser ut til å bli betydelig høyere enn budsjettert i 2018, og
prognosen er oppjustert med 4 mill. i forhold til årsbudsjett.

Vi rapporterte i fjor at konsekvensene for Avdeling for ernæringsvitenskap som følge av revidert
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kontinuerlig med tiltak for å styrke avdelingens økonomi. Positiv utvikling i studiepoeng og antall
uteksaminerte kandidater vil gi økte inntekter, og avdelingen følges tett opp fremover. Det forventes
at basisøkonomien til avdelingen går i balanse dette året.

Avdeling for atferdsvitenskap er lMBs minste avdeling, og har tradisjonelt hatt svært liten eksternt
finansiert aktivitet. Denne situasjonen er nå i endring. Etter rekruttering av sterke forskere som har
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hentet inn forskningsmidler, har avdelingen oppjustert prognosen for nettobidrag både i 2018 og
årene fremover, og har med dette skaffet økonomisk handlingsrom.

Avdeling for komparativ medisin fortsetter en positiv økonomisk utvikling. Høy fokus på
kostnadskontroll og effektiv drift av avdelingen er integrert i kontinuerlig forbedringsarbeid. Så langt
i år har avdelingen hatt en inntektsøkning for burleie på kr 0,5 mill., mens kostnadene har ligget litt
under budsjett i perioden. På nåværende tidspunkt forventes det at avdelingen skal klare seg med ca.
0,8 mill. mindre i tilskudd fra instituttet i 2018 enn det ble budsjettert med, for å gå i balanse dette
året. Det innebærer at avdelingen er i rute for å klare seg uten ekstratildeling fra fakultetet fom.
2019.

SFF-Hybrid Technology Hub akkumulerer også midler. Blant annet som følge av at oppussings
prosjektet for å samlokalisere SFF’et i Domus Medica har tatt lang tid, har en del av den planlagte
aktiviteten blitt stående på vent, og midler bevilget til senteret er ikke brukt. Det forventes at % av
UiO-tilskuddet på kr 2 mill. i 2018 vil stå ubrukt ved årsskiftet, og overføres til bruk i 2019-2020.

Per 2. tertial 2018 var kr. 12,6 mill. av IMBs ubrukte midler øremerket til ulike aktiviteter og
anskaffelser, som vitenskapelig utstyr (3,6 mill.), annen infrastruktur (2,6 mill.) og
forskningssatsinger (4,9 mill.), inkludert konvergensmiljøer finansiert av Livsvitenskap. I 3. tertial
2018 vil 1MB motta kr. 8,6 mill. til stor forskningsinfrastruktur, tildelt i 2017. Av disse midlene antas
ca. 2/3 å være brukt ved årsskiftet. Per 31.12.18 vil det stå igjen anslagsvis kr. 10 mill. i bundne
midler, i hovedsak øremerket til infrastruktur og forskningssatsinger. I langtidsprognosen er det lagt
inn en forventing om at instituttet mottar kr. 10 mill. til forskningsinfrastruktur hvert år. På grunn av
lang anskaffelsestid er det antatt at midlene brukes året etter at de mottas.

Eksternt finansiert virksomhet

Tabell 2

Regnskap Regnskap rs- rs- Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
Beløp i mill, kr regnskap budsjett

T2 2017 T2 2018 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Inntekter -107,79 -104,54 -136,80 -151,15 -152,50 -155,76 -149,45 -146,38 -149,74
Personalkostnader 38,89 51,67 63,49 73,43 89,15 91,58 84,98 75,63 73,33
Driftskostnader 21,36 22,82 32,68 59,10 43,21 46,13 48,79 44,48 44,23
Investeringer 0,98 0,91 2,03 4,16 3,10 3,95 0,13 0,00 0,00
isolert mer-/mindreforbruk uten
.iettobidrag og prosjektavslutning -46,5(. -29,14 -38,5S -14,4t. -17,05 -14,1C -15,5L~ -26,2 -32,1S
Nettobidrag 17,43 20,03 28,07 23,17 27,50 22,50 21,90 22,00 22,10
Prosjektavslutning 0,26 -0,98 -0,04 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk -28,87 -10,10 -10,56 8,71 10,25 8,40 6,34 -4,27 -10,09

Overført fra i fjor -60,01 -70,73 -60,01 -70,73 -70,73 -60,47 -52,07 -45,73 -50,00
Saldo -88,88 -80,82 -70,58 -62,01 -60,47 -52,07 -45,73 -50,00 -60,08

Stor innsats fra forskergruppene kombinert med ny budsjettfordelingsmodell med økonomiske
insentiver for å øke andel ekstern finansiering, ser ut til å ha medvirket til økt ekstern
forskningsfinansiering og økt nettobidrag for 1MB.

Per 2. tertial 2018 har instituttet 221 eksternt finansierte prosjekter, herav 15 EU-prosjekter og 58
NFR-prosjekter. Det er stor aktivitet i de pågående prosjektene; både personalkostnader,
nettobidrag og drittskostnader er høyere per 2. tertial i år enn på samme tid i 2017. De totale
inntektene til den eksterne porteføljen anslås å ligge ca. 6 mill. over budsjett per 31.12.18, og det
antas at samlet saldo på prosjektene vil være kr. 10 mill. mindre ved utgangen av 2018 (kr. 60 mill.)
enn den var ved årets start (kr. 71 mill.).
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Risiko
1MB har sammen med EA igangsatt oppussing av arealer for 5FF «Hybrid Technologi Hub».
Samlokalisering av SFF’et har krevd frigjøring av mer enn 400 kvm i Domus Medica, noe som har fått
følgevirkninger på andre forskningsgrupper, spesielt på Seksjon for anatomi, hvor flere
forskergrupper har måttet flytte til andre deler av bygget. Dette har vært, og er, krevende prosesser.
Videre har oppussingen bidratt til at en del av aktiviteten i senteret ikke har kommet i gang som
plan lagt.

I basisøkonomien til et par av IMBs avdelinger har det bygget seg opp ubrukte midler. Spesielt som
følge av høyere inntekter fra den eksterne virksomheten, men også pga. forsinket bruk av midler
bundet til ulike øremerkinger. Situasjonen med økte akkumulerte midler i basisøkonomien kan ikke
vedvare, og i den kommende budsjettprosessen vil 1MB legge en strategi for å fjerne
mindreforbruket i løpet av de neste to til fire årene.
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Tilleggsrapportering 1MB 2T 2018

Rapporterende enhet: 1n~titutt for Rapportert av: Lene Frost Periode:
medisinske Andersen Tu - 2018
basalfag Linda T. Helgesen

Trude Abelsen

Tifleggsrapportering til MED 2. tertial 2018

~ n~ -,

Vi viser til tilleggsbestilling fra fakultetet i epost fra Gaute Frøisland 20. august, der vi bes om å
rapportere på hvem som har mottatt priser, konkrete tiltak fra årsplan og kommentere på søknadstall
til Masterstudiet i ernæring.

Instituttet fører ingen løpende oversikt over priser til ansatte. Vi leverer oversikt over mottatte priser
for instituttets vitenskapelig ansatte i virksomhetsrapporteringen for 3. tertial, i henhold til avtale
med fakultetsdirektøren. Det vil da baseres på egenrapportering fra de ansatte sammen med den
øvrige årsrapporteringen de gjør før jul.

~

Vi viser til vedlegg 2.

~. ~er ~ ~ i ~i~is~: ~ ~ i~g
Antall kvalifiserte søkere for 2015, 2016, 2017 og 2018 var henholdsvis 546, 518, 512 og 535. Det er
dermed ingen bekymringer knyttet til søkertallet til de 35 studieplassene på programmet. Det som er
interessant å se på i forhold til antall uteksaminerte kandidater Qkandidatproduksjon),
kjønnssammensetning og prioritet er bLa. antall søkere som tilbys studieplass og antall som faktisk
møter til studiestart. Tall for tilbud og oppmøte legges derfor til grunn i denne rapporten.

Tabell i: Tilbud om opptak

ÅR ANTALL KJØNNSSAMMENSETNING PRIORITET
Kvinner Menn 1. pri 2. pri

2015 120 114 6 44 7
2016 82 77 5 37 12
2017 94 89 5 49 5
2018 96 86 10 40 7

Av 535 kvalifiserte søkere var det 96 som fikk tilbud om studieplass fra høsten 2018, herav 86 kvinner
og 10 menn (jf. tabell i). Av disse hadde 40 masterstudiet i klinisk ernæring som førsteprioritert
studium, og 7 hadde studiet som andreprioritet. De øvrige 49 hadde satt ernæringsstudiet på prioritet
3-10 i sine søknader. Det tas opp flere studenter enn det er studieplasser fordi frafall er vanlig, særlig i
løpet av fellessemestrene.

Tabell 2: Oppmøte ved semesterstart

ÅR [ ANTALL KJØNNSSAMMENSETMNG PRIORITET
Kvinner Menn 1. pri 2. pri

2015 43 40 3 26 1
2016 42 41 1 20 8
2017 44 42 2 30 3
2018 43 36 7 26 4
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Tilleggsrapportering 1MB 2T 2018

Av de 96 søkerne som fikk tilbud om opptak i 2018, møtte 43 opp til studiestart (jf. tabell 2). Av de 43
er det allerede en som har sluttet. I løpet av fellesundervisningen med medisinstudiet (modul i og
deler av modul 2) er det erfaringsmessig flere som faller av. Målet er å sitte igjen med 35 studenter
som fullfører masterstudiet.

Antall mannlige søkere har økt betydelig i 2018 sammenliknet med tidligere år, både blant søkerne
som fikk tilbud (10,4 %) og de som møtte opp til studiestart (16,2 %). Andelen menn som starter på
studiet har økt fra gjennomsnittlig 4,5 % av kullene som startet i 2015-2017 til 16,4 % av kullet som
starter høsten 2018. Dette er en særdeles ønsket utvikling, økningen har trolig sammenheng med at
Avdeling for ernæringsvitenskap har satt i verk flere tiltak for å simulere flere mannlige studenter til å
søke opptak, blant annet en Facebook- kampanje rettet mot gutter våren 2017, og innføring av et eget
emne i idrettsernæring som muligens appellerer til gutter.
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Rapporterende enhet: Periode:
Institutt for idinisk T2 - 2018
medisin

Ledelsesvurdering 2~ tertial 2018 - Klinmed

Instituttets økonomiske situasjon er per 31. august 2018 blitt noe forbedret i forhold til den
prognosen vil la til grunn ved forrige virksomhetsrapport. I justert prognose per utgangen av
2018 nedjusterer vi underbalansen fra budsjetterte 53 til 47 mill, kroner.

Fremdriften i de økonomiske tiltakene som er igangsatt har foreløpig gitt noe større effekt for
2018 enn det som lagt til grunn når 2018-budsjettet ble utarbeidet. Dette gjelder blant annet
instituttets administrative felleskostnader og utsatte ansettelsesprosesser.

Instituttets tentative tildeling for 2019 er noe lavere enn tidligere vurdert. For årene 2020-
2022 opplever vi noe usikkerhet om størrelsen på bevilgningsinntekter, og vi har derfor i
denne omgang valgt å beholde de vesentligste nøkkeltallene for disse årene på samme nivå
som ved forrige rapportering. Den akkumulerte underbalansen ved utgangen av år 2022
vurderes derfor fortsatt å være 37 mill. kroner.

Sammenlignet med de forutsetningene som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av 2018-
budsjettet, vil perioden 2018-2022 få det akkumulerte resultatet bedret med 17 mill, kroner.
Bak dette ligger nå våre foreløpige ambisjoner om utvikling på de mest vesentlige nøkkel
tallene for ansattkostnader, driftskostnader og nettobidrag.

Klinmed har også i 2018 lagt ned mye arbeid og ressurser i forhold til å sikre våre studenter
best mulig tilgang til læringsarenaer i sykehusene og best mulig samordning og kvalitet på den
undervisningen studentene får. Både Klinmeds utdanningsleder og utdanningskoordinatorer
nedlegger daglig betydelige ressurser i å nå disse målsettingene.

Evalueringen av Klinmed fra 2015 resulterte i 6 ulike tiltak. Samtlige av disse er nå
gjennomført og evalueringen og tiltakene er beskrevet på instituttets hjemmeområde.

Klinmed har vært tungt involvert med mange personer i ledende stillinger i de ulike
diskusjonene rundt nye sykehus i OUS. Hovedfokus har vært å ivareta UiOs og Klinmeds
behov for undervisnings- og forskningsarealer. I tillegg til representanter fra Klinmed har også
fakultet og UiO sentralt deltatt. Utbyggingen er meget stor og omfattende og vil ganske sikkert
kreve betydelig fokus også i årene som kommer.
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Rapporterende enhet: Rapportert av: Periode:
Klinmed Hans-Jørgen - 2018

Lund

Rapportering om resultater (resultatindikatorer og
gjennomføring av årsplan 2O18~-2O2O)

Instituttets oppnådde resultater og utviklingstrekk

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

For publikasjonspoeng per vitenskapelige årsverk gjelder at faktoren er økt fra 2,84 til 3,09.
Deler av denne økningen antas å kunne henføres til positive effekter fra instituttets arbeid
med å få korrekt adressering.

For både RU- og NFR-tildeling gjelder at Klinmed nådde de mål som ble satt for 2017.
For BOA-inntekter gjelder at dette, med nåværende definisjon, i all hovedsak henføres til
langsiktige kontraktsforhold, primært mot sykehusene men også med Helsedirektoratet.
Inntil definisjonen av BOA-inntektene eventuelt blir endret, finner instituttet det lite
relevant å ha store ambisjoner for disse.

Forkortelsen «BOA» står for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. I utgangspunktet
oppfattes dette å omfatte all aktivitet som finansieres med eksterne midler.
Når BOA-inntekter, med virkning fra 2017, er introdusert som måleparameter, viser dette
seg å først ekskludere RU- og NFR-tildelinger, og deretter kun gjelde et fåtall gjenværende
finansieringskilder.

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, og som også ved rapporteringstidspunktet fortsatt ikke teller med.
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.
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Gjennomføring av årspian 2018-2020

Klinmed har også i 2018 lagt ned mye arbeid og ressurser i forhold til å sikre våre studenter
best mulig tilgang til læringsarenaer i sykehusene og best mulig samordning og kvalitet på
den undervisningen studentene får. Både Klinmeds utdanningsleder og utdannings
koordinatorer nedlegger daglig betydelige ressurser i å nå disse målsettingene.

Det pågår også et arbeide sammen med fakultet og øvrige institutter i å forbedre
undervisningsregnskapet.

Det pågår en jevn aktivitet overfor alle Klinmeds forskningsmiljøer i forhold til å legge til
rette for øket søking om eksterne midler og å forankre evt. innvilgede søknader med vertskap
i UiO/Klinmed. Det samarbeides tett med fakultetet på området. Arbeidet er langsiktig og
ulike tiltak må doseres på en måte som ikke bidrar til å legge urimelig press på miljøene.

Arbeidet med tilpasning til Klinmeds økonomiske rammer pågår for fult og er nærmere
omtalt i herværende virksomhetsrapport. Arbeidet er krevende og full uttelling ligger langt
frem i tid.

Klinmed gjentok i april 2018 tiltaket med å invitere alle lederen på et lederseminar. Det
antas at dette vil bli et repeterende årlig tiltak.

En del av hensikten er å styrke organisasjonsforståelsen og bli mer samsnakket på ulike
områder. Også tiltaket med å invitere alle nyansatte til informasjonsmøte fortsetter. Dette
synes å gi gode resultater og gjør det enklere for nyansatte å orientere seg og raskere komme
inn i miljøet sitt.

Evalueringen av Klinmed fra 2015 resulterte i 6 ulike tiltak. Samtlige av disse er nå
gjennomført og evalueringen og tiltakene er beskrevet på instituttets hjemmeområde.

Klinmed har vært tungt involvert med mange personer i ledende stillinger i de ulike
diskusjonene rundt nye sykehus i OUS. Hovedfokus har vært å ivareta UiOs og Klinmeds
behov for undervisnings- og forskningsarealer. I tillegg til representanter fra Klinmed har
også fakultet og UiO sentralt deltatt. Utbyggingen er meget stor og omfattende og vil ganske
sikkert kreve betydelig fokus også i årene som kommer.
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Rapporterende enhet Rapportert av: Periode:
Klinmed Hans-Jørgen Ta — 2018

Lund

økonomisk status og utvikling per 3L august 2018

Sammendrag

Instituttets økonomiske situasjon er per 31. august 2018 blitt noe forbedret i forhold til den
prognosen vil la til grunn ved forrige virksomhetsrapport. I justert prognose per utgangen av
2018 nedjusterer vi den akkumulerte underbalansen fra budsjetterte 53 til 47 mill, kroner.

Fremdriften i de økonomiske tiltakene som er igangsatt har foreløpig gitt noe større effekt for
2018 enn det som lagt til grunn når 2018-budsjettet ble utarbeidet. Dette gjelder blant annet
instituttets administrative felleskostnader, og det gjelder utsatte ansettelsesprosesser.
Årseffektene av dette for 2018 vurderes å bli henholdsvis o,8 og 3,2 mill, kroner.

En noe bedret situasjon per 2018 viii liten grad påvirke instituttets planverk for å bedre den
økonomiske situasjonen. Dette arbeidet vil nå fortsette som del av høstens budsjettarbeid for
kommende langtidsperiode. Vårt perspektiv er fortsatt at balanse først er etablert i 2028.

Regnskapsmessig resultat per u. august 2018 — årsprognose 2018

Instituttet har, med virkning fra i. januar 2018, fått flyttet økonomiposteringene gjeldende for
bruken av NFRs senterbevilgning til Norment, fra basisøkonomien til den eksternflnansierte
økonomien. Budsjettet for 2018 ble imidlertid utarbeidet på de økonomiprinsippene som
gjaldt for årene 2015-2017. Dette medfører avvik på delsumnivå (inntekt, personal- og
driftskostnad), men ikke på netto resultat.

Inntekter

Instituttet har mottatt 13,2 mill, kroner mer i inntekter enn budsjettert. Justert for prinsipp-
endringen for Norment har vi mottatt 17,0 mill, kroner mer enn budsjettert. Det vesentligste
av dette gjelder innovasjons- og SPARK-midler, samt tildelinger til vitenskapelig utstyr. Dette
er bundne midler som ikke påvirker instituttets netto økonomiske stilling, men som gir
volumvekst både for regnskapsførte inntekter og nettoresultat, og for bindingene. Totale
basisinntekter er i justert prognose for 2018 oppjustert med 5,9 mill, kroner. Dette medfører
ingen netto resultateffekt.

Personalkostnader

De samlede personalkostnadene er 6,7 mill, kroner lavere enn budsjettert, hvorav 2,8 henføres
til Norment. Utsatte ansettelsesprognoser har hittil gitt 2,0 mill, kroner i reduksjon, og vi antar
en årseffekt av dette på 3,0. En noe lavere kostnad til timehonorarer antas å være mest av
periodisk art, men vi legger her til grunn en faktisk kostnadsnedgang i 2018 på 0,2 mill.
iuouer. i. oLale persoiiai~osrnauer neujusteres totatt meu 7,0 min. icroner, nvorav 4,~ gjetuer
Norment og hvor 3,2 mill, kroner vil gi effekt på netto resultat.
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Drifts- og investeringskostnader

De samlede drifts- og investeringskostnadene er 7,0 mill, kroner lavere enn budsjettert, hvorav
0,7 gjelder Norment. Bak det resterende ligger til dels store periodiske avvik både på
tiltaksnivå og for bruk av egenandeler som er tilført instituttets forskningssentra. På
overordnet nivå gjelder et periodisk mindreforbruk av driftsmidler og et merforbruk på
investeringer.

De økte tildelingene av driftsmidler har per august 2018 ikke blitt fulgt opp med en tilsvarende
økning i faktisk bruk. Instituttet erfarte samme utvikling i 2017, som var det året hvor nivået
på 100 000 kroner i årlige driftsmidler til alle basisfinansierte toppstillinger var etablert.
Justert årsprognose ble tatt ned med 1,0 mill. kroner som følge av dette i rapportering per Ti—
18, og vi velger nå å nedjustere forbruket av driftsmidler med ytterligere 3 mill. kroner. Dette
medfører ingen netto resultateffekt, men det gir høyere bindinger ved årets slutt.

Instituttet har oppnådd noe større reduksjoner i de administrative felleskostnader enn
budsjettert, og har nedjustert årsprognosen for disse med totalt 0,8 mill. kroner, herav 0,6 i
redusert driftskostnad. Dette medfører resultateffekt.

Investeringer i vitenskapelig utstyr kl. I og II følger egne tildelingsrutiner og det tar ofte flere
måneder fra en investeringsbeslutning fattes til at tilhørende investeringskostnad er bokført.
Dette medfører periodiske avvik både innad i et regnskapsår og mellom to regnskapsår. I vår
justerte prognose har vi redusert årets investeringskostnad med 5,2 mill, kroner. Dette
medfører ingen netto resultateffekt, men det gir høyere bindinger ved årets slutt.

Nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet

Samlet bidrag per august 2018 ble 4,0 mill. kroner lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i all
hovedsak utsatt uttak av bidrag fra gaveforsterkninger. Ijustert prognose har vi flyttet 2,0 mill.
kroner, henført til gaveinntekter fra årene 2017 og 2018, slik at tilhørende
gaveforsterkningsmidler først antas mottatt og bokført i2019. Dette påvirker ikke instituttets
netto økonomiske situasjon. Noen forsinkede prosjektoppstart har medført lavere volum av
eksternfinansierte årsverk med tilhørende effekt for nettobidrag. Netto resultateffekt er
vurdert å bli i mill, kroner.

Prosiektavslutninger

Instituttet har bokført 4,8 mill. kroner i prosjektavslutninger. Det som dominerer dette
beløpet er at vi i august mottok siste innbetaling fra NFR angjeldende dR. Vi viser til vår
rapport per T3-i7, hvor manglende oppgjør i 2017 ble omtalt og rapportert som negativ
forpliktelse, dvs, en fordring. Per 31. august 2018 er dette nå kommet i balanse. øvrig volum
gjelder i all hovedsak tre prosjekter som feilaktig er blitt avsluttet. Vi har opprettet nye
prosjekter for videreføring av tilhørende forskningsaktivitet, og aktuelle saldoer er blitt
overført nye prosjekter. I prognosen for 2018 har vi tatt med det resultatet som henfører seg
til dR. Dette medfører et høyere aJ.ckumulert regnskapsresultat per utgangen av 2018, men
det påvirker ikke instituttets netto økonomiske situasjon.
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Bindinger og forpliktelser

Instituttet har hatt 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 gjaldt nedkvittering av tilførte egenandeler til instituttets forskningssentra.

Som det fremgår av tabellen på neste side er instituttets samlede forpliktelser per 31. august
2018 på 90,2 mill. kroner, hvilket innebærer en relativt stor økning i forhold til det
budsjetterte. Årsaken er i all hovedsak todelt; lavere bruk av driftsmidler tilhørende
vitenskapelige ansatte, og et stort volum av ekstratildelinger (vitenskapelig utstyr kl. I,
innovasjon, SPARK mm.).

DM-klinikk 0,4 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
DM-stipendiater 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
DM-toppstillinger 17,7 16,3 15,4 14,8 14,5 14,1 14,0
Egenandel senter 27,1 26,1 21,2 14,4 11,7 11,5 12,4
E-læring 1,9 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ERC-midler 8,0 6,3 5,8 5,4 4,9 4,5 4,0
Forskerlinjemidler 2,5 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Forskermidler 11,4 7,6 4,7 5,3 5,1 5,1 5,1
Instituttforpliktelse 2,5 1,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Investering 12,1 6,6 5,9 5,3 5,0 5,0 5,0
Likestilling 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Senterforpliktelse 5,3 5,8 2,9 1,8 1,0 1,0 1,0
Totalsum 90,2 74,5 60,3 51,0 46,3 45,2 45,6

De bundne midlene per 2. tertial 2018 fordeler seg slik:

UiO og eksternt 39,9
Medfak 9,0
Klinmed 41,3
Sum 90,2

Nettoresultat

Instituttets netto akkumulerte resultat per 31. august 2018 er minus 41 mill, kroner, hvilket
er 3 mill, kroner bedre enn budsjettert. Justert årsprognose gir et netto akkumulert resultat
per utgangen av 2018 på minus 47 mill, kroner, hvilket er 6 mill, kroner bedre enn
budsjettert.

~nm c1~t fr~msr~r i~ w,lprifnr riiannnmfc~rpr iii~titiittpt pi, r~1rk~ ti1t~k frir ~

~~;~;~;~j~
Anslaget over faktisk effekt allerede for 2018 er fortsatt noe usikkert. Videre gjelder at årets
lønnskostnad kan bli endret. Utviklingen i lønnskostnadene i tredje tertial avhenger bl.a. av
konkrete oppstartdatoer i pågående rekrutteringsprosesser og resultatet av årets lønns
oppgjør. Vi har i denne rapporten valgt en forsiktig tilnærming til dette. Årets resultat kan
altså vise seg å bli noe bedre enn det som rapporteres nå.
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Langtidsprognoser 201g -2O2~

Innledning

Instituttet startet 2017 med en underdekning på 23 mill, kroner. Per utgangen av 2017 var
dette økt til 32, og justert prognose for 2018 peker nå mot en situasjon hvor instituttet vil starte
2019 med en underdekning på 47 mill, kroner. Denne utviklingen gjenspeiler det faktum at
den ordinære basisfinansierte aktiviteten har et kostnadsnivå som er i overkant av 10 mill.
kroner høyere enn inntektene.

For de kommende årene er det ikke tilstrekkelig å bare oppnå balanse mellom inntekter og
kostnader. Instituttet må posisjonere seg slik at kostnadene i flere år er lavere enn inntektene.
Dette er nødvendig for å kunne nedkvittere instituttets underbalanse.

Først når dette er gjennomført, tentativt per 2028, vil instituttet kunne ha handlingsrom for
egne strategiske prioriteringer.

Tiitak~pJan

Instituttets tiltaksplan har som ambisjon å bedre de årlige økonomiske resultatene med 15
mill, kroner. Dette skal oppnås gjennom:

inntektsøkninger gjennom økt eksternfinansiert forskningsaktivitet og en riktig
beskatning av denne
kostnadsreduksjoner gjennom en slankere basisorganisasjon
kostnadsreduksjoner gjennom lavere administrative felleskostnader

Som nevnt innledningsvis i denne rapporten har instituttet så langt oppnådd ønskede effekter
på alle tre kategorier.

Størst oppmerksomhet er hittil blitt viet økt eksternfinansiert forskning, hvor vi i 2018
viderefører og forsterker innsatsen, blant annet gjennom møter med alle klinikk- og
forskningsledere. Instituttet er i ferd med å utarbeide fornyede retningslinjer for beregning av
nettobidrag, og dette vil sammen med fornyede ambisjoner på klinikknivå, danne basis for det
kommende arbeidet med langtidsbudsjett 2019-2023.

I arbeidet med å etablere retningslinjer for beregning av nettobidrag har vi observert at
instituttet i gjennomsnitt henter ut nettobidrag tilsvarende 10% av eksterne inntekter.
Gjennomsnittet for UiO totalt, og også for de andre instituttene underlagt Medfak, er på 20%.
Potensialet for økt nettobidrag vil bli vurdert i lys av dette.

Instituttet er videre i ferd med å analysere eksisterende ressursbruk for å få tilstrekkelig
kildemateriale til å kunne vurdere den fremtidige utviklingen av basisorganisasjonen, med
sikte på å ha tydeligere sammenhenger mellom kjernevirksomhet og tilhørende ressurs
innsats. Også dette vil bli lagt til grunn for kommende LTB-arbeid.

Arbeidet med å redusere de administrative felleskostnadene vil også fortsette, også her med
~ilctp n~ h~ t~7d~~1icrprp mm~rnh~ncr~r m~llr~m l?iKaVflta~71Vl? Tlt* f~T rc,iircl,riilir’-”~~ ~
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LTB-prognose 201 Q-2022

Instituttets tentative tildeling for 2019 er noe lavere enn tidligere vurdert. For årene 2020-
2022 opplever vi noe usikkerhet om størrelsen på bevilgningsinntekter, og vi har derfor i
denne omgang valgt å beholde de vesentligste nøkkeltallene for disse årene på samme nivå
som ved forrige rapportering. Den akkumulerte underbalansen ved utgangen av år 2022

vurderes derfor fortsatt å være 37 mill, kroner.

Sammenlignet med de forutsetningene som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av 2018-
budsjettet, vil perioden 2018-2022 få det akkumulerte resultatet bedret med 17 mill, kroner.
Bak dette ligger nå våre foreløpige ambisjoner om utvikling på de mest vesentlige nøkkel
tallene for ansattkostnader, driftskostnader og nettobidrag. Dersom de fremtidige
bevilgningsinntektene vil fortsette å ha en årlig realnedgang utover det som nå er kjent vil
situasjonen kunne bli mer utfordrende.

Utvikling i netto økonomisk situasjon - handlingsrom

Selv om instituttets regnskapsførte resultat viser et mindreforbruk, er den faktiske
situasjonen at instituttet per 31. august 2018 har en netto akkumulert underbalanse på4l
millioner. Denne underbalansen forventes å øke til 52 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.

Basisvirksomhet

. Regnskap Regnskap Års- Års- Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
Beløpi milL kr ~ 2017 T2 2018 regnskap budsjett 2018 2019 2020 2021 2022

2017 2018
Inntekter -158 -182 -249 -267 -273 -255 -252 -249 -248
Personalkostnader 154 158 242 261 254 248 242 233 229
Driftskostnader 20 19 39 46 45 41 31 31 29
Investeringer 10 14 13 27 22 17 17 16 15
isolert mer-/mindreforbruk uten
nettobidra og prosjektavsiutning 26 9 45 6$ 48 52 39 31 25
Nettobidrag -14 -14 -26 -30 -28 -32 -32 -32 -32
Prosjektavslutning 0 -5 7 0 -7 0 0 0 0
isolert mer-/mindreforbruk 11 -9 27 38 12 20 7 -1 -7
Overført fra i fjor -67 -40 -67 -48 -40 -28 -8 -1 -2
Akkumulert mer-/mindreforbruk -56 -49 -40 -10 -28 -$ -1 -2 -9
Forpliktelser 86 90 72 63 74 60 51 46 45

Underforbruk / overforbruk etter
forpliktelser 30 41 32 53 47 52 50 45 37
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Eksternt finansiert virksomhet

Klinmed har i 2018 ca. 130 store forskningsprosjekter, hvilket innebærer en økning på 13 %
fra 2017, og 32 % fra 2016. økningen gjelder i all vesentlig prosjekter med finansiering fra
Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for Folkehelsen, men også antallet NFR-finansierte
prosjekter er blitt økt.

Regnskap Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
Beløp i mdl. kr T2 2017 F2 2018 regnskap budsjett 2018 2019 2020 2021 2022

Inntekter -150 -143 -238 -246 -238 -273 -296 -302 -334
Personalkostnader 79 74 124 144 118 161 177 190 193
Driftskostnader 50 42 75 87 88 108 97 103 111
Investeringer 10 8 12 2 2 2 0 0 0
Isolert mer-/mindreforbruk uten
nettobidraogprosjektavslutning -12 -18 -27 -13 -30 -3 -23 -9 -29
Nettobidrag 15 15 26 30 28 32 32 32 32
Prosjektavslutning 0 5 -7 0 7 0 0 0 0
Isolert mer-/mindreforbruk 4 -9 17 5 29 9 22 2
Overførtfra ifjor -90 -98 -90 -89 27 31 61 70 92
Akkumulertmer-/mindreforbruk -87 -97 -98 -72 31 61 70 92 95

Instituttet forventer i 2018 noe lavere regnskapsført inntekt enn budsjettert. Dette gjelder i
all hovedsak noen forsinkede oppstart samt en forskyvning av gaveforsterkningsinntekter til
2019. Forsinkede oppstart har også medført nedgang i eksternfinansierte årsverk, med
tilhørende effekt for nettobidrag.

Planlagt aktivitetsnivå for 2018 og 2019 er i stor grad basert på inngåtte kontrakter.
Prognosene for årene 2020-2022 er i økende grad basert på volum som ikke er kontrakts
festet. Instituttets ambisjoner om videre utvikling fremkommer i linjene for Inntekter og
Nettobidrag.
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Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Nina K. Vollestad Periode:
Knut Tore Stokke T2 - 2018

Ledelsesvurdering 2~ tertial 2018 Helsam

Helsam har i andre tertial 2018 fortsatt arbeidet med noen overordnete satsninger; revidering av
masterporteføljen, etableringen av senter for primærhelsetjenesteforskning og utvikling av
bemanningsplan for vitenskapelige stillinger ved instituttet, I tillegg har vi forberedt valg av ny instituttleder
og nytt instituttråd.

For masterporteføljen er det fattet vedtak i universitetsstyret om ned leggelse av masterprogrammet i
Sykepleievitenskap, og som en konsekvens av dette har instituttet foreslått en varig omfordeling av
studieplassene til øvrige masterprogrammer ved Helsam. Det er krevende å etablere felles
undervisningsemner på tvers av programmene både med tanke på kompetansekrav, pedagogikk og
logistikk. Men vi forventer å få på plass både introduksjonsemner og metodeemner som gis på tvers av alle
masterprogrammene. Endringene i programmene forventes vedtatt av studiedekanen i november, og de vil
da ha effekt fra høsten 2019.

Vi har ikke lykkes med å engasjere leder i Senter for primærhelsetjenesteforskning, men vi har funnet en
løsning som vil fungere på mellomlang sikt ved at nåværende instituttleder (som fram til nå har ledet
etableringsarbeidet) går inn i rollen på deltid resten av året og på fulltid fra neste år av. Arbeidsgruppen
innad på instituttet har vært sentrale i flere søknader sendt NFR og andre finansiører, og vi har satt i gang
arbeidet med to oppdragsprosjekter finansiert av Helsedirektoratet.

~

Vi viser til vedlagte resultatrapport

3 J~ ,~ ~, ~ ~ ~

Vi viser til vedlagte økonomirapport.

7 ~ o ~

Se vedlagte beskrivelse av søknadstallene til programmer ved Helsam. Vi ser en svak tendens i retning av at
vi klarer å omdisponere noen av studieplassene på master slik at vi på sikt vil øke studiepoeng- og
kandidatproduksjonen. Flere av programmene har svært gode sØkertall, og vi forventer at revideringen av
masterporteføljen vil sikre gode søkertall også framover. Det har de siste årene vært en tendens til at færre
takker ja og møter så vi må i økende grad sende ut tilbud til vesentlig flere enn det vi har studieplasser til.
Noe av dette arbeidet kunne kanskje reduseres dersom fagmiljøene ble gitt større mulighet til dialog med

søkerne enn dagens sentraiiserte masteropptak iegger opp tii ved UiO.

Vi kommenterer særskilt at tildeling av status som erasmus-mundus-program for EU-HEM har åpenbart
bidratt til økte søkertall og høyere kvalitet på de som får tilbud.





Rapportering om resultater 2018 1-lelsam

Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Nina K. Vøllestad Periode:
Knut Tore Stokke T2 - 2018

Rapportering om resultater Helsam (resultatindikatorer og
gjennomføring av årspian 2o18-~2O2O)

Resultatindikatorene

Nye studiepoeng per heltidsek~tvalent 47,2 48,0 48,3 47,4 49,1 48,5 46,6 49,3 43,1

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

Publikasjonspoeng perdt.årnerk 1,06 1,13 1,11 2,10 2,15 2,17 2,10 2,23 1,77

EU-tildeling ~olum 12 786 21 161 15 963 18 669 35 346 29 938 45 794 53 333 158 568

NFR-tildeling ~olum 147 893 152 714 126211 178 376 176 429 218 522 225 921 207 154 959 857

Kandidater 349 380 348 354 449 4 868
BOA** 124585 110146 123785 135964 144581 479965

Resultater Helsam
Pubpoeng pr vit årsverk ___________

NFR inntekter ___________

EU inntekter ___________

BOA _________ _________ _________ _________

Kandidater kat D ___________

Kandidater kat F ___________

Studiepoeng pr heltidsekvivalent
Kommentarer på utviklingen av denne indikatoren er ikke klar da det mangler en avklaring
på hvordan studiepoengproduksjonen skal brytes ned på det enkelte studieprogram

Stud entmobi I itet
Kommentarer på utviklingen av denne indikatoren er ikke klar da det mangler en avklaring
på hvordan studiepoengproduksjonen skal brytes ned på det enkelte studieprogram

Publikasjonspoeng pr vit. Årsverk
Helsam har hatt en positiv utvikling av publikasjonspoeng både i totale tall og per
vitenskapelig årsverk. Til tross for dette har vi de siste tre årene hatt svakere produksjon pr
vitenskapelig årsverk enn de to andre instituttene noe som i hovedsak må forklares med at
omleggingen av beregningen av publikasjonspoeng i større grad favoriserer
publiseringstradisjonene til fagene ved Klinmed og 1MB. I perioden før beregningsmodellen
ble endret hadde Helsam den høyeste andelen av publikasjonspoeng pr vitenskapelig
årsverk. Sammenlignet med resultatet for UiO ligger Helsam et godt stykke over,
sannsynligvis fordi omleggingen også favoriserer deler av publiseringen ved Helsam.

E U-til deling
Helsam har fortsatt en såpass liten portefølje av EU-prosjekter slik at tildelingen vil svinge til
dels betydelig fra år til år. Utviklingen de siste årene viser en tendens til en svak økning i

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

2014 2015 2016 2017
1,21 1,76 2,01 2,08

33621 38626 40136 31248
3607 1442 9271 4684

25982 30105 34029 37306
125 127 136 124

17 30 24 33
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Rapportering om resultater 2018 Helsam

tildelinger. Vår erfaring er at våre miljøer har blitt vesentlig mer aktive i å søke midler, men
at det foreløpig ikke har gitt uttelling i form av vesentlig flere innvilgede prosjekter.

NFR-tildeling
Helsam har etter flere år med økning i tildelingene fra NER opplevd en svak reduksjon i
tildelingene fra NER. Vi har så langt i litt for liten grad lykkes med å få innvilget prosjekter
etter NERs omlegging av helseprogrammene. Det er svært høy søknadsaktivitet ved
instituttet og et stort antall søknader ble sendt til vårens hovedfrist. Vi har forventninger om
å ligge på et høyere tildelingsvolum enn vi gjorde i 2017.

Kandidater
Kandidatproduksjonen er en relativt ny resultatindikator. Vi er godt fornøyd med
kandidatproduksjonen fra bacehorprogrammet (kategori E), men har forventninger til
gradvis økende produksjon i masterprogrammene som følge av den pågående revideringen
av porteføljen.

BOA-tildeling
Vi har så langt ikke lykkes i å få noen intuitiv forståelse av hvilke prosjekter/aktiviteter som
går inn i indikatoren og har derfor ingen mulighet til å kommentere utviklingen. Vi etterlyser
en definisjon av indikatoren som gjør at den kan kobles entydig mot UiOs prosjektserier for
EFV-prosjekter.
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Rapportering om resultater 2018 Helsam

Utdanning

Universitetet i Oslo skal tilby attraktiv, 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.

UiO vil arbeide for å gi utdanningskvalitet et ytterligere løft, og etablerer Senter for læring og
utdanning for å samle og koordinere eksisterende støtteressurser til utdanning. Gjennom bedre
koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ og teknisk
kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer.

UiO vil arbeide for en tydeligere arbeidsdeling og mer samarbeid i sektoren, både nasjonalt og i
en nordisk kontekst.

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 2018:
o Fakultetet har analysert data om studiegjennomføringen ved fakultetet.
o Fakultetet har prioritert tiltak for å øke studiegjennomføring med bakgrunn i

gjennomført analyse.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
o Fakultetet har redusert andelen frafall etter to semester.
o Fakultetet har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på

normert tid.

Status for giennomføring~
Helsams arbeid med revidering av masterporteføljen har blant annet fokus på å tilby
studieprogrammer som gir god gjennomføring. Med en større omlegging av porteføljen
pågående har vi ikke iverksatt andre særskilte tiltak knyttet til gjennomføring nå.

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 2018:
o Fakultetet har en ytterligere økning i andel digital eksamen.
• Fakultetet har større variasjon i lærings- og vurderingsformene innenfor hvert

studieprogram.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
o Fakultetet har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.
o Fakultetet har økt andelen studieprogram som tilbyr praksisplasser.

Status for gjennomføring:

1 Med fakulteter menes i denne ~rsp1anen fakulteter og tilsvarende enheter.

3
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Arbeidet med videreutvikling av lærings- og vurderingsformer skjer kontinuerlig. Vi vil i
denne omgang trekke fram arbeidet med sensorveiledninger for alle emner og
involveringen av arbeidslivsaktører i arbeidet med revidering av masterporteføljen.

Forskning

UiO har stor faglig bredde og fagmiljøer som er langt framme i sin forskningsfront. UiO skal
fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt samarbeidspartner. 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 nasjonale og internasjonale nettverk.
Dette krever at UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledendeforskere,
samt tilrettelegger for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og
postdoktorer.

UiO har, i en benchmark-undersøkelse, analysert UiOs deltakelse i EUs rammeprogram. For
bedre å støtte opp under økt deltakelse i Horisont 2020 og kommende rammeprogram vil UiO
følge opp denne videre. I konkurransen om eksterne midler lykkes UiO godt der kvalitet er det
viktigste kriteriet, men har potensiale i å utnytte bredden av programmer bedre. For å støtte
bedre opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en hensiktsmessig
organisering og dimensjonering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap,
UiO:Energi og UiO:Norden og de fem verdensledende miljøene.

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
o Fakultetet har gjennomgått sin prosjektportefølje og identifisert områder i de tre

hovedgruppene i Horisont 2020 hvor de har størst potensiale for å øke sin deltakelse.

Forventede resultater ved utgangen av2020:
o Fakultetet har en årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske

områder i Horisont 2020.
• Fakultetet har økt gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 2020.

Status for gjennomføring~
Helsam har hatt Økende søknadsaktivitet mot EU de siste årene, men så langt har det ikke
resultert i noen vesentlig økning i tildelingene fra EU. Vi opplever at fakultetet gjennom EEF
sammen med lokalt ledertrykk er de viktigste tiltakene for å nå målene.

Tiltak 4:
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
o Fakultetet har implementert egne rutiner som skal sikre raskere tilsetting.
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o Fakultetet har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte.
Forventede resultater ved utgangen av 2020:

o Fakultetet har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.

Status for giennomføring~
Helsam har pt ikke iverksatt noen nye rutiner på området, men har hatt økt fokus på å
tilrettelegge for smidige og raske prosesser. Blant annet gjennom økt fokus på samhandling
internt mellom administrasjonen og de vitenskapelige avdelingene.

Samfunnskontakt og forskningsformidling
Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet
og møter vår tids store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny innsikt
gjennom aktiv dialog og samarbeid. Kunnskap fra UiOs fagmiljøer, som de tverrfaglige
satsingene, toppforskningsmiljøene og forskningsbaserte utdanninger skal kommuniseres til
samfunnet.

UiOs museer og Universitetsbiblioteket er sentrale for universitetets åpne formidling mot
samfunnet. Saman med ledelseslinjen er Universitetsbiblioteket viktig i UiOs arbeid med å
tilgjengeliggjøre forskning, blant annet gjennom arbeidet med Open Access. Det arbeides med å
realisere et nytt klimahus og rehabilitere Geologisk museum. Dette vil gi en plattform for
moderne utstillinger og formidling til allmenheten.

Kommunikasjonsarbeidet ved universitetet må støtte opp under UiOs samfunnsoppdrag. Dette
krever en kunnskapsbasert prioritering av målgrupper og tiltak, og evaluering av
kommunikasjonens effekt.

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 5:
Fakultetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets
samfunnsoppdrag og enhetens strategiske prioriteringer og iverksette og gjennomføre
målrettede og målbare tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
o Fakultetet har identifisert de viktigste strategiske prioriteringene som

forskningsformidling og samfunnskontakt kan støtte opp om og prioritert relevante
målgrupper.

o Fakultetet har iverksatt målrettede tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt
og planlagt hvordan effekt av tiltakene skal evalueres.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
— U~11I~S~• ~ ~.-~1~-~4-~~1~1 11-_~ L.-..~. ~ C-~ L-~

I a~UlUCiUL lIclI c~vaiuci i. llvlJr~lI tllCl\L l~.UllllliUlll ~JUll~LllL.cll\.~ll~ Ild! IIcILL lvi Ut

strategiske prioriteringene.
o Fakultetet har bidratt til at enhetens ledende fagfelt og sterkeste miljøer er kjent i

prioriterte målgrupper.

Status for g~ennomføring~
Helsam har ikke iverksatt noen tiltak på området. Vi imØteser en prosess for utvikling av
kommunikasjonsstrategi for fakultetet.
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Innovasjon

Et felles innovasjonsløft skal skape en tydelig visjon og ambisjon, og utvikle en sterk identitet
for innovasjonsarbeidet ved Ui0. Målet er å synliggjøre innovasjonsaktivitet ved UiO på en god
måte, og i større grad realisere potensialet som finnes i fagmiljøene til innovasjon,
verdiskapning og omstilling for å møte komplekse samfunnsutfordringer.

1tiden fremover må det arbeides for å utvikle en kultur og et strategisk rammeverk som åpner
for en bred tilnærming til innovasjonsarbeid, med fokus på utvikling av innovasjonskapasitet
innen et bredt spekter; fra kommersialisering til sosial innovasjon.

UiO skal arbeide for å styrke forståelsen av innovasjon i alle utdanningene, og det skal utvikles
et bredt utdanningstilbud innen innovasjon, kommersialisering og entreprenørskap. Studentene
utgjør en stor ressurs for videreutvikling av UiOs innovasjonsevne, og UiO skal styrke sin evne
til å realisere potensialet i studentenes initiativ og engasjement for innovasjon.

Tiltak 6:
Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete
målsettinger og iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder:

o Innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og lederskap
o Kommersialisering og entreprenørskap
o Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser
o Studentinnovasjon
o Utdanning

Forventede resultater ved utgangen av2018:
o Fakultetet har utarbeidet planer for innovasjonsaktiviteten ved enheten og iverksatt

tiltak innen minimum ett innsatsområde.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

• Fakultetet har økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte innsatsområder.

Status for gjennomføring:
Helsam har aktivt søkt involveringen av arbeidslivsaktØrer i arbeidet med revidering av
masterporteføljen. Vi vil også fremheve strategisk samarbeid med relevante
samfunnsaktører blant annet tydeliggjort i vår søknad til NFR om miljøstøtte for
etableringen av «Research centre for public health»
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Tilbud Svart ja
2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Møtt

110 160 73 76 112 12 15 22
57 76 39 27 41 29 20 28
64 71 40 38 32 37 35 28
52 64 24 30 31 19 19 24
31 55 19 12 24 16 10 19
19 15 18 12 10 13 11 9
35 35 34 34 33 31 27 33

515 666 33Q 309 370 229 ~201 234



* Tallene for EU HEM viser totalantall søkere til alle institusjoner med unntak for Møtt som viser antallet studenter som starter ved UiO

Søkere 1. prioritet Kvalifisert
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016

Tot?It

EU HEM* 269 241 396 133 145 306 131 127 171 106
Interdisiplinærhelseforskning 81 77 107 56 59 70 60 62 95 56
Health Economics, Policyand Managemei 564 531 538 259 242 242 197 177 190 55
International Community Health 376 339 414 260 222 254 120 147 - 190 32
Sykepleievitenskap 75 53 89 38 34 58 51 40 67 36
Avansert geriatrisk sykepleie 56 41 41 50 38 30 28 21 17 26
Helseadministrasjon 220 140 107 208 132 96 163 104 -~ 85 34

265~ Z345 2~3~ ~37~ 1~LO 1~I~L~ 1042 i2~2 468



økonomirapportuio:
Rapporterende enhet: Helsani Rapportert av: Nina K. Vollestad Periode:

Knut Tore Stokke T2 — 2018

økonornirapport Helsam
Den økonomiske situasjonen for Helsam pr T2 2018 er ikke vesentlig endret fra forrige
rapportering. Instituttet står i en krevende økonomisk situasjon med planlagt overforbruk
på basis og stor avhengighet av nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet for å komme i
balanse.

Utviklingen i den eksternfinansierte aktiviteten er den viktigste usikkerhetsfaktoren for
Helsams økonomiske situasjon. Nettobidraget utgjør en vesentlig del av inntektene til basis,
samtidig er det en faktor som er vanskelig å prognostisere presist dels fordi det er summen
av ca 200 ulike prosjekter og dels fordi det oppstår avvik i prosjektene med tilhørende
behov for rebudsjettering. I tillegg opplever vii økende grad at eksternfinansiert aktivitet
kjøper fri vår basisbemanning og skaper behov for vikarer. Med et stort volum av prosjekter
blir det krevende og uoversiktlig å budsjettere vikarbehovet. Vi jobber derfor med å se på
forbedring av rutinene for bedre oversikt og enklere håndtering av frikjøp/vikar.

Vi har ikke lykkes hittil i år med å øke den eksternfinansierte aktiviteten sammenlignet med
samme periode i fjor, men gjennomgående gir eksternfinansierte prosjekter et sterkere
nettobidrag til basisvirksomheten i år. Prognosen vår tilsier at det blir en del høyere aktivitet
i 13 slik at året sett under ett vil ha en høyere aktivitet enn i fjor.

For å forbedre den økonomiske situasjonen jobbes det både med langsiktige og kortsiktige
løsninger. På lang sikt er det særlig restrukturering og effektivisering av
masterprogrammene som vi anslår vil redusere undervisningsbehovet svarende til ca 2,5
årsverk i ordinære vitenskapelige stillinger. Det vil ta noe tid å hente ut disse effektene, men
instituttet har betydelig avgang for pensjonsalder i vitenskapelige stillinger i
prognoseperioden. Det viktigste kortsiktige tiltaket er å holde antall rekrutteringsstillinger
på basis på nivå med måltallene våre. Helsam har de siste årene ligget et stykke over
måltallene på dette området. Vi forventer også å forbedre den økonomiske situasjonen på
kort sikt gjennom lavere driftskostnader enn budsjettert.

Helsam har ikke foretatt forhåndsdisponeringer.

Basisvirksomhet

Basisvirksomhet

. Regnskap Regnskap Ars- rs- Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
Beløp i mill, kr T2 2017 T2 2018 regnskap budsjett 2018 2019 2020 2021 2022

2017 2018
Inntekter -57,17 -60,86 -95,19 -102,57 -103,62 -100,06 -98,11 -93,34 -93,09
Personalkostnader 73,57 76,04 117,84 119,54 122,67 124,02 119,84 114,88 110,43
Driftskostnader 6,38 8,12 12,11 15,59 12,77 12,98 12,45 12,40 12,48
Investeringer 1,23 0,81 1,58 2,41 2,41 1,73 1,68 1,68 1,68

Isolert mer-/mindreforbruk uten

nettobidrag og prosjektavslutning 24,01 24,12 36,34 34,97 34,23 38,67 35,86 35,62 31,50
Nettobidrag -14,08 -19,83 -22,67 -28,38 -30,99 -35,81 -36,19 -36,28 -30,65
Prosjektavslutning 0,09 0,38 -0,42 0,44 0,53 -0,49 0,88 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk 10,02 4,67 13,26 7,02 3,78 2,37 0,54 -0,66 0,84

Overført fra i fjor -14,54 -1,28 -14,54 -1,28 -1,05 2,73 5,10 5,65 4,99

Akkumulert nier-/mindreforbruk -4,52 3,39 -1,28 5,75 2,73 5,10 5,65 4,99 5,84

1



uio :
Sammenlignet med samme periode i 2017 viser regnskapet på basis noe høyere aktivitet i
2018, men samme forhold mellom inntekter og kostnader. Den viktigste forskjellen er et
vesentlig sterkere nettobidrag (4,75 mill høyere). Nettobidrag er ca 2,7 mill større enn
prognostisert hittil i år, hvorav 2 mill skyldes høyere overhead og lavere egenandel, mens
0,7 mill skyldes høyere frikjøp. Noen frikjøp for T3 allerede er regnskapsført og vil dermed
ikke gi helårseffekt. Ettersom Helsam gikk inn i 2018 med et mye mindre underforbruk enn
året før har vi gått fra et akkumulert mindreforbruk til et akkumulert merforbruk på 3,4 mill.
Den oppdaterte prognosen viser at vi forventer å redusere dette til ca 2,7 mill ved årsslutt.

Prognosen for 2019 og påfølgende år har i beskjeden grad blitt endret ved oppdateringen pr
T2 2018.

Sammenlignet med forrige prognose er det vesentligste avviket på basis knyttet til mindre
inntekter enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig feil periodisering av basisinntekter
som kommer utenom den ordinære tildelingen, men prognosen for inntekter er også noe
redusert. Det er små avvik målt mot forrige prognose for personalkostnader, driftskostnader
og investeringer på basis. Som nevnt ligger nettobidraget høyere enn forrige prognose.

Eksternt finansiert virksomhet

Eksternt finansiert virksomhet

. Regnskap Regnskap rs- Ars- Prognose Prognose Prognose Prognose PrognoseBeløp ,m,ll, kr re nskan budsjett
T2 2017 T2 2018 2018 2019 2020 2021 2022

2017 2018
Inntekter -57,30 -49,44 -107,09 -104,74 -112,50 -113,27 -106,00 -110,00 -117,00
Personalkostnader 34,57 32,22 54,95 58,62 56,14 59,32 54,32 56,19 57,26
Driftskostnader 10,10 11,14 19,36 25,47 27,89 28,21 26,57 25,29 24,49
Investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Isolert mer-/mindreforbruk uten
nettobidrag og prosjektavslutning -12,63 -6,08 -32,78 -20,64 -28,46 -25,72 -25,10 -28,50 -35,24
Nettobidrag 14,09 19,86 22,59 31,50 30,68 33,84 32,62 31,99 30,34
Prosjektavslutning -0,09 -0,38 0,42 -0,44 -0,53 0,53 -0,88 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk 1,37 13,39 -9,77 10,42 1,69 8,65 6,65 3,48 -4,90
OverfØrt fra i fjor -22,71 -32,33 -22,71 -32,33 -32,98 -31,30 -22,65 -16,00 ~52
Saldo -21,34 -18,94 -32,48 -21,91 -31,30 -22,65 -16,00 -12,52 -

Aktiviteten i den eksternfinansierte virksomheten er marginalt lavere enn samme periode i
fjor (ca 1,3 mill lavere kostnader). Nettobidraget er vesentlig sterkere enn samme periode
2017. Høyere overhead og lavere egenandel enn samme periode i fjor tilsier at den
eksternfinansierte aktiviteten gjennomgående gir et sterke nettobidrag i år.

Prognosen for 2019 og påfølgende år har i beskjeden grad blitt endret ved oppdateringen pr
T2 2018.

Det er forventet høyere aktivitet i T3 2018 enn hittil i år primært på grunn av oppstart i nye
prosjekter.
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Rapporterende enhet: Rapportert av: Periode:
NCMM Jens Petter T2 - 2018

Berg/ Ingrid
Kjelsvflc

Ledelsesvurdering 2~ tertial 2018

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

I- ‘!~-~ ~2

Senteret er stolt over å ha nådd de fleste av milepælene vi satte oss for 2018. Vi er særlig fornøyd
med økningen i EU-finansiering, som viser at det systematiske arbeidet vi har nedlagt over flere år,
gir resultater. 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 viktige rekrutteringer av to nye gruppeledere, og kommer til å ferdigstille
rekruttering av ny direktør i henhold til plan, noe som vil bidra til å forme senteret i den neste
femårsperioden. Fokuset på effektivitet, transparens og profesjonalitet i tilsettingsprosessene har
gitt oss mange gode søkere og gode tilbakemeldinger fra alle involverte parter. Vi er også fornøyd
med NCMMs deltakelse i de europeiske ESFRI-infrastrukturene EATRIS og EU-Openscreen fordi
de er med på å synliggjøre senteret på en europeisk arena.

NCMIVI følger i all hovedsak budsjett og prognoser som planlagt, dog med noen investeringer i
tungt vitenskapelig utstyr som må utsettes til 2019. Den største usikkerhetsfaktoren er i hvilken
form senteret blir videreført fra 2020 i det finansieringen fra NFR og HSØ utløper. Senteret har i
2018 gjennomgått en planlagt 5-årlig ekstern evaluering, og avventer resultatet av denne. For å
forsterke sin rolle som nasjonalt senter, sonderer NCMM mulighetene for å utvide eierskapet til
flere regioner i Norge, og dette arbeidet vil ha mye fokus i 2019. Det er også usikkert i hvilken grad
NCMM vil oppleve kutt i tildelingen av basismidler fra UiO, som rammer viderefordelingen til
gruppelederne eller opprettholdelse av felles vitenskapelig infrastruktur. For eksterne prosjekter er
usikkerheten primært knyttet til volumet av tilslag på søknader, både nasjonalt og internasjonalt.

Etter fusjonen av Bioteknologisenteret i Oslo og NCMM har senteret redusert sin sårbarhet i
forbindelse med utrotasjon av forskningsgrupper sammenlignet med tidligere, og senteret opplever
et noe større handlingsrom.

Jens Petter Berg
Styreleder, NCMM Ingrid Kjelsvik

Kontorsjef





Rappoalerende enhet: Rapportert av: Periode:
NCMM Jens Petter T2 - 2018

Berg/ Ingrid
IÇjelsvik

Rapportering om resultater (resultatindikatorer og
gjennomføring av årspian 2O18~2O2O)

Resultatindikatorene

~,

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 47,2 48,0 48,3 47,4 49,1 48,5 46,6 49,3 43,1

Studentmobilitet - andel utveksistudenter 7,0% 8,6% 7,6% 8,9 % 9,3 % 9,1 % 12,9% 9,3% 8,8 %
Publikasjonspoeng per~it.arsverk 1,06 1,13 1,11 2,10 2,15 2,17 2,10 2,23 1,77

EU-tildeling ‘volum 12 786 21 161 15 963 18 669 35 346 29 938 45 794 53 333 158 568

NFR-tildeling ~elum 147893 152714 126211 178376 176429 218522 225921 207154 959857

Kandidater 349 380 348 354 449 4 868

BOA** 124585 110146 123785 135964 144581 479965

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

Vi ser at den vitenskapelige produksjonen i 2017 er noe redusert hvis vi sammenligner med
resultatene fra 2016. Dette er som forventet, og er en følge av utrotasjon av modne grupper i
det tidligere Bioteknologisenteret (nå NCMM BiO). NCMM består av unge forskere med
relativt nyetablerte forskningsgrupper, noe som gjør produksjonen ujevn, og antallet
publikasjoner kan derfor svinge en del fra år til år. Fra vi rekrutterer en ny gruppe til de
produserer publikasjoner som gir uttelling kan ta flere år. Vi forventer at nivået på
publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt i tiden framover vil være som i 2017 eller litt
lavere, grunnet ytterligere utrotasjon av modne grupper og rekruttering av tre nye grupper i
2018/ 2019, som vil bruke noen år på å komme i stabil produksjon. NCMM er for øvrig
fornøyd med at 37% av publikasjonene i 2017 publiseres i nivå2-tidsskrifter.

Senterets unge profil gjør det utfordrende å konkurrere om EU-midler i de store
programmene. Dette gjør at senteret primært satser på søknader innenfor ERC Starting
grant, ERA-NET, Cost Actions og andre mindre utlysninger der våre gruppeledere kan
forventes å nå opp. Vi er fornøyd med økningen i EU-midler i 2017, men jobber for at enda
flere av disse søknadene skal få tilslag.

NCMM har lenge hatt goduttelling på sine søknader til NFR, og vi er godt fornøyd med
trenden som viser økte inntekter fra disse søknadene. Gruppelederne ved NCMM må
forventes å være konkurransedyktige, og NFR er i dag en av hovedkildene til ekstern
finansiering ved senteret. Vi vil fortsette å jobbe for god uttelling her da det sikrer fortsatt
høy forskningsaktivitet.

BOA-inntektene har også økt noe fra 2016 til 2017, og dette refiekterer en bevisst innsats fra
NCMM for å utvide gruppeledernes perspektiv og kunnskap om flere finansieringskilder enn
NFR, EU og Kreftforeningen, som har vært mest aktuelle til nå.
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Gjennomføring av årspian 2018-2020

Utdanning

Universitetet i Oslo skal tilby attraktiv, 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.

UiO vil arbeide for å gi utdanningskvalitet et ytterligere løft, og etablerer Senter for læring og
utdanning for å samle og koordinere eksisterende støtteressurser til utdanning. Gjennom bedre
koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ og teknisk
kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer.

UiO vil arbeide for en tydeligere arbeidsdeling og mer samarbeid i sektoren, både nasjonalt og i
en nordisk kontekst.

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 giennomførin~:
NCMM har ingen studieprogram eller emner, og har dermed ingen aktivitet knyttet til
utdanning.

Forskning

UiO har stor faglig bredde og fagmiljøer som er langt framme i sin forskningsfront. UiO skal
fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt samarbeidspartner. 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 nasjonale og internasjonale nettverk.
Dette krever at UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledendeforskere,
samt tilrettelegger for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og
postdoktorer.

UiO har, i en benchmark-undersøkelse, analysert UiOs deltakelse i EUs rammeprogram. For
bedre å støtte opp under økt deltakelse i Horisont 2020 og kommende rammeprogram vil UiO
følge opp denne videre. I konkurransen om eksterne midler lykkes UiO godt der kvalitet er det
viktigste kriteriet, men har potensiale i å utnytte bredden av programmer bedre. For å støtte
bedre opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en hensiktsmessig
organisering og dimensjonering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap,
UiO:Energi og UiO:Norden og de fem verdensledende miljøene.

Med faku]teter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.
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Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

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

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
Fakultetet har gjennomgått sin prosjektportefølje og identifisert områder i de tre
hovedgruppene i Horisont 2020 hvor de har størst potensiale for å øke sin deltakelse.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
o Fakultetet har en årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske

områder i Horisont 2020.
o Fakultetet har økt gjennomsiag innenfor European Research Council i Horisont 2020.

Status for ~jennomfØrin~:
NCMMs kontaktperson ved Enhet for eksternfinansiering (EEF) ved MED har gjennomgått
finansieringsmuligheter med alle gruppeledere. I tillegg har en del erfarne postdocs kontaktet
enheten for bistand til søknadsskriving etter oppfordring til økt bruk av enheten.

En ERC Starting grant-søknader vil bli levert til fristen i oktober 2018. De to planlagte
Consolidator-søknadene kommer ikke til å bli levert som planlagt. Den ene blir utsatt til 2019 av
strategiske hensyn, og den andre kommer ikke fra NCMM da denne gruppelederen startet i ny
stilling som professor ved Dansk Teknisk Universitet i august i år. NCMM har allikevel
opprettholdt et fokus på øvrig EU-finansiering, og har til nå i 2018 fått tilslag på to separate
MSCA Cost Action-program, samt er deltaker i ett ERA-NET-konsortium. Senteret er også
deltaker i et INFRA-DEV-program i forbindelse med at plattform for biokjemisk screening
inngår i den europeiske infrastrukturen EU-Openscreen. NCMM har også nylig fått tilslag på
søknad i European Joint Programme on Rare Diseases. Vi oppfatter at innsatsen med økt fokus
på EU-finansiering gir de ønskede resultatene, og vil fortsette med samme strategi videre når vi
får inn nye gruppeledere.

Tiltak4:
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
o Fakultetet har implementert egne rutiner som skal sikre raskere tilsetting.
o Fakultetet har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
o Fakultetet har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.

Status for gjennomføring~
NCMM har ferdigstilt rekruttering av to nye gruppeledere, en i precision medicine og en i
systems medicine. Søknadsfristen på begge stillingene var 15.11.2 017, og intervjuene ble
gjennomført 30.01.2018, Begge stilingene ble akseptert i juni 2018, med tiltredelse henholdsvis
1.07.2019 og 1.10.2018. Prosessen med rekruttering av ny senterdirektør vil bli ferdigstilt i
løpet av 2018, og vi avventer vedtak i Universitetets tilsettingsutvalg i møte 25. september før vi
kan gå videre i prosessen. Stillingen ble utlyst med søknadsfrist 15.03.2018, og intervjuer ble
avholdt 7.06.2018. Vi er fornøyd med at NCMM opprettholder effektive tilsettingsprosesser, og
vil fortsette med eksisterende systemer videre i perioden.
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Samfunnskontakt og forskningsformidling
Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet
og møter vår tids store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny innsikt
gjennom aktiv dialog og samarbeid. Kunnskap fra UiOs fagmiljøer, som de tverrfaglige
satsingene, toppforskningsmiljøene og forskningsbaserte utdanninger skal kommuniseres til
samfunnet.

UiOs museer og Universitetsbiblioteket er sentrale for universitetets åpne formidling mot
samfunnet. Saman med ledelseslinjen er Universitetsbiblioteket viktig i UiOs arbeid med å
tilgjengeliggjøre forskning, blant annet gjennom arbeidet med Open Access. Det arbeides med å
realisere et nytt klimahus og rehabilitere Geologisk museum. Dette vil gi en plattform for
moderne utstillinger og formidling til allmenheten.

Kommunikasjonsarbeidet ved universitetet må støtte opp under UiOs samfunnsoppdrag. Dette
krever en kunnskapsbasert prioritering av målgrupper og tiltak, og evaluering av
kommunikasjonens effekt.

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnwå

Tiltak 5:
Fakultetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets
samfunnsoppdrag og enhetens strategiske prioriteringer og iverksette og gjennomføre
målrettede og målbare tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt.

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
Fakultetet har identifisert de viktigste strategiske prioriteringene som
forskningsformidling og samfunnskontakt kan støtte opp om og prioritert relevante
målgrupper.

o Fakultetet har iverksatt målrettede tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt
og planlagt hvordan effekt av tiltakene skal evalueres.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:
o Fakultetet har evaluert hvilken effekt kommunikasjonstiltakene har hatt for de

strategiske prioriteringene.
o Fakultetet har bidratt til at enhetens ledende fagfelt og sterkeste miljøer er kjent i

prioriterte målgrupper.

Status for gjennomføring~
Arbeidet med en helhetlig kommunikasjonsstrategi for NCMM er påbegynt, og en skisse har blitt
godkjent for videre arbeid. Vi regner med at den vil være ferdig ved utløpet av 2018. Oversikten
over prioriterte mediekanaler inngår i denne strategien, men er ferdig utarbeidet. Workshopen
med medietrening vil ikke bli gjennomført som planlagt i 2018 da vi ser det som mer
hensiktsmessig å tilby den som en del av NCMMs årlige nettverksmøte som avholdes i februar
2019. Vi har klart å øke antallet saker betydelig på NCMMs engelske nettside, som er senterets
hovedside. I 2017 ble det skrevet 25 nyhetssaker og 4 nye og omfattende forskningsprofiler, noe
vi er svært fornøyd med. Det er litt tidlig å måle effekten av tiltakene pä dette området, men vi
mener at synligheten til NCMM vil fortsette å vokse i løpet av de neste årene.
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Innovasjon

Et felles innovasjonsløft skal skape en tydelig visjon og ambisjon, og utvikle en sterk identitet
for innovasjonsarbeidet ved UiO. Målet er å synliggjøre innovasjonsaktivitet ved UiO på en god
måte, og i større grad realisere potensialet som finnes i fagmiljøene til innovasjon,
verdiskapning og omstilling for å møte komplekse samfunnsutfordringer.

1tiden fremover må det arbeides for å utvikle en kultur og et strategisk rammeverk som åpner
for en bred tilnærming til innovasjonsarbeid, med fokus på utvikling av innovasjonskapasitet
innen et bredt spekter; fra kommersialisering til sosial innovasjon.

UiO skal arbeide for å styrke forståelsen av innovasjon i alle utdanningene, og det skal utvikles
et bredt utdanningstilbud innen innovasjon, kommersialisering og entreprenørskap. Studentene
utgjør en stor ressurs for videreutvikling av UiOs innovasjonsevne, og UiO skal styrke sin evne
til å realisere potensialet i studentenes initiativ og engasjement for innovasjon.

Tiltak 6:
Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete
målsettinger og iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder:

• Innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og lederskap
o Kommersialisering og entreprenørskap
o Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser
o Studentinnovasjon
o Utdanning

Forventede resultater ved utgangen av2018:
o Fakultetet har utarbeidet planer for innovasjonsaktiviteten ved enheten og iverksatt

tiltak innen minimum ett innsatsområde.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

O Fakultetet har økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte innsatsområder.

Status for gjennomføring~
De to nettverksmøtene som NCMM har planlagt i 2018 avholdes som planlagt. Både NCMMs
eget nettverksmøte i februar 2018 og det nordiske EMBL-nettverksmøtet som avholdes 12.-

14. september er arenaer som styrker strategiske allianser og skaper møteplasser for
toppforskere innen molekylærmedisin. Det tredje Nordic Chemical Biology-møtet er flyttet
til Gøteborg da Aztra Zeneca har påtatt seg arrangementet. De ønsker å se aktiviteten i tett
sammenheng med SLAS-konferansen de også skal arrangere i 2019.

Effekten av nettverksaktiviteten er vanskelig å måle umiddelbart, og vi ser at vii 2018 ikke
kan forvente verken noe nytt innvilget FORNY-prosjekt eller nye DOFI’er. Dette henger
sammen med at senterleder Kjetil Taskén roterer ut av senteret med sin gruppe, og at de
resterende gruppene i senteret ikke har forskning som er moden nok til å gå videre med
innovasjon.
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Enhetens egne tiltak

Tiltak 1: økt synlighet for og bruk av nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer

Forventede resultater ved utgangen av 2018:
Ansettelse av norsk EATRIS-koordinator

Status for gjennomføring:
NCMM ansatte 1.03.2018 en EATRIS-koordinator som skal jobbe med økt bruk av
infrastrukturen i Norge. Dette arbeidet er godt i gang, og støttes av tilsiaget på NCMMs søknad
om deltakelse i European Joint Programme on Rare Diseases. Senterets deltakelse i den
europeiske infrastrukturen EU-Openscreen er i drift allerede, og EU-Openscreen har sin
offisielle åpning i Berlin 25.09.2018 der NCMM er representert. Vi er stolte av å ha fått på plass
norsk medlemskap i disse to ESFRI-infrastrukturene, som vi har jobbet for gjennom mange år,
og satser på at dette vil gi enda mer synlighet og flere muligheter til framtidig samarbeid med
europeiske partnere.
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ujQ • økonomirapport

Rapporterende enhet: Rapportert av: Periode:
NCMM Jens Petter Ta — aoi8

Berg

Rapportering om økonomisk utvikling

NCMM sin basisvirksomhet finansieres i inneværende 5-årsperiode av de tre nåværende
eierne; UiO, Norges Forskningsråd og Helse Sør-øst. Denne perioden utløper i 2019.

Senterets økonomiske situasjon av avslutning av 2. tertial 2018 er i hovedsak i tråd med de
forventningene og planene som ble langt i budsjettet. De avvikene som er registrert hittil i år
påvirker i liten grad senterets totale økonomiske situasjon, men gir enkelte periodiske
forskyvninger. Særlig gjelder dette planlagte investeringer i tungt vitenskapelig utstyr. Som
en del av rekrutteringspakken til ny assisterende direktør ble det for 2018 avsatt en god del
midler til investering i ny instrumentering, uten at disse er brukt til nå. Vi tror i liten grad at
vi vil rekke å få denne instrumenteringen på plass i 2018, og har derfor oppdatert prognosen
i henhold til dette.

NCMM har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer» (interne lån).

Den største usikkerhetsfaktoren for NCMMs økonomi i neste femårsperiode er at NCMM per
i dag har budsjettert med ikke-kontraktsfestede eksterne inntekter (bidrag fra NFR og HSø
også etter 2019; totalt 60 millioner kroner for perioden 2020-2022). Senteret har i 2018

gjennomgått en ekstern evaluering i regi av NFR med tanke på videreføring i neste
femårsperiode. Videre finansiering til NCMM fra NFR og HS0 vil avhenge av en positiv
evaluering, samt forhandlinger med senterets eiere. NCMM vil tidligst få en ny 5-årskontrakt
med NFR på plass mot slutten av 2018, og har planlagtnedskalering av aktivitet om
finansieringsrammene endres fra 2020.

Basisvirksomhet
Bosisv~rksomhot

31! 8 6 9~n5rnp T2 Re~nnknp 92~ Pro5no5e 2038 Pro0nose 2038 Pro~noen 2020 Pro9noen 2021 Prognone 2022

Innte6te~ -42569492 -43383017 -72692144 -71739381 -73335192 -52914CC0 -663141272 -SIB8OCCO -93833Ct0
Perror,nlkorlnad2r 24043032 24 357700 37434553 42133135 37267584 42182455 50013015 45071 108 45059169
Dr8trko8nn6or 10511337 15 755251 21626575 21166771 23559327 19940160 21380033 21053020 213706000
nv14toflr3er 2402541 7920428 9087752 15600020 10103020 11933020 13550020 5380020 5703033

Inoled mer-/n$ndreforbruk uten nettob!dr~g og pros~ektansIutntn~ —5552704 45139 377 -4562946 9 020 016 -2449 321 55210455 10619616 11209100 7259993
9611056069 -1559370 -1455168 -2555203 -3628411 -3501005 -4143235 -3777667 -3996020 -3839750
Pro3ektev4u1n~n4 -38675 -188013 -173505 0 49266 0 0 0 0
oolertnrer-/rnfndroforbruk -7217763 2941101 -7102655 5109605 -5905061 7095220 14041947 7944100 3360109

02erf9rt fru fjor -19761218 -27057973 -19761 219 -27057973 -25247653 -32552924 -28017704 10215757 -2911389
S6knmufertnier-/njnd,eforbruk -26912901 -24112402 -27057073 -21653790 -32152924 -25057704 -10215757 -2955649 449559

Senteret har noe mer inntekter enn budsjettert, og 200.000 av dette er tildeling av et Spark
prosjekt fra UiO:Livsvitenskap. Noe er også større inntekter fra NAV enn budsjettert, i
forbindelse med fødselspermisjoner.

Det er, som nevnt, et tydelig avvik på investeringene i basisøkonomien for 2. tertial. Dette er
hovedsakelig avsetning til investering i utstyr på inntil 6 millioner kroner til senterets nye
assisterende direktør. Ingen tunge anskaffelsesprosesser er påbegynt, og vi må derfor anta at
denne utgiften ikke vil påløpe i 2018. Vi har også avsatt midler til å erstatte instrumentering
som tidligere senterdirektør Kjetil Taskén flytter til Institutt for klinisk medisin. Gruppen
har nå satt flyttedato til medio oktober, og NCMM har igangsatt innkjøpprosessene i
samarbeid med seksjon for innkjøp. Disse kostnadene forventes å påløpe i 2018, men mot
slutten av året, en del seinere enn først prognostisert. Vi har derfor justert prognosen for å ta
høyde for den utsatte aktiviteten.
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NCMM har et mindreforbruk på personalkostnader, og dette er knyttet til færre ansatte enn
forventet i våre to utroterende grupper (Taskén og Morth). Når en gruppeleder sier opp og
flytter på seg, vil en del ansatte bli med videre, mens andre finner seg nye steder å jobbe. I en
rotasjonsfase er det utfordrende å treffe godt med prognosene på personalkostnader, og vi
har oppdatert prognosen for å treffe bedre ved årsslutt.

Driftsutgiftene per 2. tertial er i tråd med budsjettet, men vi forventer noe merforbruk ved
årsslutt knyttet til en større oppussing av de lab- og kontorarealene som Taskén-gruppen har
disponert de siste 15 årene. Siden gruppen ikke flytter før medio oktober er det litt usikkert
om alle oppussingskostnadene vil komme i 2018, men vi ønsker å bli ferdig med dette
arbeidet før ny direktør tiltrer på nyåret.

Eksternt finansiert virksomhet
Ek~tornt finnn,iort ~,irk,nn,1,ot

&1 R~pT2 05605k4p82 ~-re4n56ap ~~budsje0 9847918 94847910 9,847979 9300547925 Pr05005e7922

toktor -39423456 -19549894 -41442(98 -17466374 -17133142 -34637656 -32845 153 -42434033 39533(03
Porronakartnador 7442032 7991501 12379233 15667937 12134839 23175 831 23103502 26452615 22764110
Dnftsko9na56r 7755432 5 220827 11151157 9454933 6837512 137561(0 13494 288 14439(07 12542(80
Irrvortor98or 81067 99617 378782 436807 0 0 0 8 0
1,0541 r-/nSndrofo,bruk uten nett~I,k1rng c~ proujektanslntolng -24663974 -6247939 -17 532 169 8056333 1825795 2204 236 3 751961 -1544755 -4273890
Nettclo&sg 1963121 1363594 3527663 3318162 2429919 5756843 5169757 6981566 4993(80
Prosoktuv6utn ~ 89676 188813 173505 0 -167539 8 8 0 0
I,olortmor-/mlndre[orbruk -22579177 -4968532 -13831023 11444495 4137885 7651069 8993288 5437181 716326
05erfort fra for -13411973 -26867592 -13411 973 -26863592 -26722732 -225(5 147 -14934567 -6012818 -575629
Saldo -35991158 -31559124 -27242996 -15416097 -22585147 -14934067 -6012818 -575623 1-10409

Tallene for NCMMs eksternfinansierte virksomhet vil se litt annerledes ut i 2018. Grunnet
praktiske forhold vil Taskén-gruppens prosjekter flyttes til Institutt for klinisk medisin først
1.10.2018. En del av inntektene vil dermed ikke forbli ved NCMM hele 2018, og dette gjør
prognosearbeidet utfordrende. En del av gruppens prosjekter vil også avsluttes vd NCMM
ved nyttår. I forbindelse med utrotasjon av Morth-gruppen har enkelte prosjektansatte
sluttet tidligere enn antatt, noe som gjør at senteres eksternflnansierte virksomhet får et
mindreforbruk på både personal- og driftskostnader. NCMM vil gå i dialog med finansiørene
for å avtale videre forløp av disse prosjektene, men utfallet av dette er per nå usikkert.

Den eksternfinansierte virksomheten til de gruppene som er i normal drift går i henhold til
plan.

Oversikt over bundne midler 2018

NCMM har avsetninger per 2. tertial knyttet til aktivitet på både UiO, fakultets og senternivå:

UiO 435.000 kr
MED 1.046.000 kr
NCMM 5.385.000 kr
Totalt 6.866.000 ki

2


	virksomhet-1
	virksomhet-2
	virksomhet-3
	virksomhet-4
	virksomhet-5



