
Sakskart til fakultetsstyremøte 5. 

november 2019 (endringer kan 

forekomme fram til 29.10)  

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

Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3. 

Dekans orientering (10 min) 

Godkjenninger 

29/19 Godkjenning av innkalling 

30/19 Godkjenning av dagsorden 

31/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 24.9.2019 

 til godkjenning: Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 24.9.2019 

 til orientering: Referat fra informasjonsmøte med 

tjenestemannsorganisasjonene 21.10.2019 (pdf) 

Sakstyper 

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak 

Saker 

32/19-O Regnskap pr utgang september 2019 (15 min) 

Ved Gaute Frøisland 

 saksdokument (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang september til orientering. 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/protokoll-fakstyre-med-2019-09-24.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/11-05/dokumenter/sak-32-regnskap-utgang-september-2019.pdf


33/19-O Virksomhetsrapportering T2 2019 (30 min) 

Ved Gaute Frøisland 

 saksdokument (pdf) - 71 sider 

Forslag til vedtak: 

Det medisinske fakultets styre tar virksomhetsrapporteringen for T2 til orientering. 

34/19-V Årsplan 2020-2021 (15 min) 

Ved Gaute Frøisland 

 saksdokumenter (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtok årsplan 2020 – 2021 for det medisinske fakultet. 

35/19-O Rekrutteringsstrategi for masterstudiene (20 min) 

Ved Eivind Engebretsen 

 rekrutteringsstrategi (pdf)  

Forslag til vedtak: 

Det medisinske fakultets styre tar Rekrutteringsstrategi for masterprogrammene ved 

Det medisinske fakultet til orientering. 

36/19-O Innovasjonsaktiviteter ved fakultetet (40 min) 

Ved Hilde Nebb 

Eventuelt 

Vedlagte saker til informasjon 

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet 

 Disputaser 

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/11-05/dokumenter/sak-33-virksomhetsrapportering-t2-2019.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/11-05/dokumenter/sak-34-arsplan-2020---2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/11-05/dokumenter/sak-35-rekrutteringsstrategi-for-masterprogrammene.pdf
http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/dokumenter/arshjul-fakultetsstyret.pdf


Foreløpig protokoll fra 

fakultetsstyremøte 24. september 

2019 (til godkjenning i møte 

5.11.2019)  

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

Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3. 

Til stede: 

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan) 

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan) 

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale) 

Camilla Stoltenberg (ekstern representant) 

Jon Lomøy (ekstern representant) 

Magnus Løberg (representant for midlertidig vitenskapelig personale) 

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale) 

Tiril Seppola Reed (studentrepresentant) 

Ingeborg Solberg (studentrepresentant) 

Til stede fra fakultetsledelsen: 

Eivind Engebretsen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Til stede fra administrasjonen: 

Gaute Frøisland 

Astrid Holø (referent) 

Dekans orientering 



Dekan orienterte om at Grimstadutvalget, som har hatt i oppdrag blant annet å utrede 

muligheten for å øke antallet studenter innenfor dagens medisinstudier, leverer sin 

rapport 25.9.2019. Det er forventet at departementet på bakgrunn av rapporten vil 

kreve at antallet studieplasser økes. 

Godkjenninger 

22/19 Godkjenning av innkalling 

Det var ingen merknader til innkallingen. 

23/19 Godkjenning av dagsorden 

Det var ingen merknader til dagsorden. 

24/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 11.6.2019 

Det var ingen merknader til protokoll fra fakultetsstyremøte 11.6.2019. 

 til godkjenning: Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 11.6.2019 

 til orientering: Referat fra informasjonsmøte med 

tjenestemannsorganisasjonene 9.9.2019 (pdf) 

Sakstyper 

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak 

Saker 

25/19-O REGNSKAP pr. utgang juli 2019 

Gaute Frøisland redegjorde. 

 saksdokument (pdf) 

 presentasjon (viser resultat pr. utgang august 2019) - pdf 

Vedtak (enstemmig): 

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang juli 2019 til orientering. 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/06-11/protokoll-fakstyre-med-2019-06-11.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/dokumenter/sak-24-referat-idf-mote.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/dokumenter/sak-24-referat-idf-mote.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/dokumenter/sak-25-regnskap.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/dokumenter/sak-25-presentasjon.pdf


26/19-O Orientering om utviklingsavtalen 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde, svarte på spørsmål og tok i mot innspill til 

det videre arbeid med avtalen. 

 saksdokument (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

Det medisinske fakultets styre tar redegjørelse om utviklingsavtalen til orientering. 

27/19-D Årsplan 2020-2021 

Gaute Frøisland redegjorde, svarte på spørsmål og tok i mot innspill til det videre 

arbeid med årsplanen. 

 saksdokumenter (pdf) 

 presentasjon (pdf) 

28/19-V Budsjettfordeling 2020 

Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål. 

 saksdokumenter (pdf) 

 presentasjon (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

 Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2020 slik det fremkommer i tabellen 

over med tilhørende regneark i vedlegg 5 

 Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II 

 Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen. 

Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/dokumenter/sak-26-skisse-utviklingsavtale-0519-med.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/dokumenter/sak-27-arsplan-2020-2021.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/dokumenter/sak-27-presentasjon.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/dokumenter/sak-28-budsjettfordeling-2020.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/dokumenter/sak-28-presentasjon.pdf


 



Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Mandag 21. oktober 2019  

 

Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet), Gry Bruland Larsen (NTL) 

 

Fra ledelse/administrasjon: 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler (møteleder), Gaute Frøisland, Anita Robøle, Elisabeth Sethre 

Authen (sak 3), Ingrid Sogner (sak 2), Eivind Engebretsen (styresak 35), Astrid Holø 

(referent) 

 
 

INFORMASJONS-/DRØFTINGSSAKER:  
 

Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 5. november 2019  
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/11-05/sakskart-fakstyre-
med-2019-11-05.html  

 v/Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

32/19-O Regnskap pr utgang september 2019  

Det var ingen merknader til saken. 

33/19-O Virksomhetsrapportering T2 2019  

 

Det ble kommentert at virksomhetsrapportene gir nyttig informasjon. 

 

NTL påpekte at instituttene gjerne kan være mer tydelig i sine formuleringer, og 

trakk fram eksempler på formuleringer som er ulne/vanskelig å forstå. 

 

NTL uttrykte bekymring vedrørende informasjon i rapport fra NCMM, hvor det 

framgår at det er utfordrende å sikre at senterets ansatte til enhver tid arbeider i tråd 

med gjeldende regler og retningslinjer så lenge en god del informasjon kun 

foreligger på norsk.  

 

NTL og FF uttrykte bekymring over at ABE-kutt kan få som konsekvens reduksjon i 

administrativ bemanning, som vil kunne føre til at det blir for stort press på de 

gjenværende.   

34/19-V Årsplan 2020-2021  

 

Det var ingen merknader til saken. 

35/19-O Rekrutteringsstrategi for masterstudiene  

 

Eivind Engebretsen redegjorde. Rekrutteringsstrategien ble godt mottatt, og det var 

ingen merknader til saken. 

 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/11-05/sakskart-fakstyre-med-2019-11-05.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/11-05/sakskart-fakstyre-med-2019-11-05.html


Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

36/19-O Innovasjonsaktiviteter ved fakultetet  

Hilde Nebb hadde ikke anledning til å være til stede i møtet. Hennes presentasjon vil 

bli publisert  i protokoll fra fakultetsstyremøtet. 
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Fakultetsnotat – orientering om økonomisk status for virksomheten 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel: Orientering om økonomisk status - Regnskap pr. utgang september 2019.   
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: Gaute Frøisland 
Møtedato: 05. november 2019 
 
 
 
REGNSKAP pr. utgang september  2019 
 
 
Vedlagt er realisert regnskap pr utgang september 2019.  
 
 
Basisfinansiert virksomhet  
 
Den basisfinansierte virksomheten til MED, er i all hovedsak bevilgningen som kommer gjennom 
statsbudsjettet gjennom KD til UiO og hvor MED får videreført sin andel etter gjeldende 
budsjettmodell for UiO.  
 
Tabell 1: Basisfinansiert virksomhet 
 

 
 
 
Kommentar til basis økonomien 
 

 Regnskapet er i henhold til plan på alle hovedlinjer  

 Vi har høyere nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter enn budsjettert 

 Oppdatert års prognose vise nå 69,3 MNOK i akkumulert mindreforbruk, som da vil være ca. 
9% av et års bevilgning 

 
 

 
 

 
 

Basis virksomheten, samlet 

medisinsk fakultet

30.09.2019, 

Realisert 

30.09.2019, 

Budsjett

Avvik  hitttil i 

år

Årsbudsjettet 

2019 Prognose 2019

Inntekter -585 797 -580 474 5 323 -791 808 -810 727

Personalkostnader 478 037 481 919 3 882 666 354 655 383

Driftskostnader 155 803 156 694 891 229 637 232 005

Investeringer 32 772 32 462 -310 60 028 62 073

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning 80 815 90 601 9 786 164 211 138 734

Nettobidrag fra ekstern finansierte 

prosjekter -64 769 -56 854 7 915 -88 734 -93 554

Prosjektavslutning -172 392 564 -43

Isolert mer-/mindreforbruk 15 874 34 139 18 265 75 477 45 137

Overført fra i fjor -114 475 -114 475 -114 475 -114 475

Total basis virksomheten -98 601 -80 336 18 265 -38 998 -69 338
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Utvikling av fakultetets akkumulerte mindreforbruk over tid 
 
Tabellen under viser hvordan fakultetets akkumulerte mindreforbruk har utviklet seg over tid:  
 

 
 
 
 
 
Fakultetets eksternt finansiert virksomhet  
 
MEDs eksternt finansierte virksomhet utgjør ca. 44% av de totale inntektene. Som vi ser av tabell 1 så 
bidrar den eksternt finansierte virksomheten inn med ca. 93 mill. kr. (prognose 2019), som bidrag inn 
i basisøkonomien og er dermed helt avgjørende for vår basisvirksomhet. I tabell 2 vises fakultetets 
samlede regnskap pr. utgang september 2019 for den eksternfinansierte virksomheten.  
 
Tabell 2: Eksternt finansiert virksomhet 
  

 
 

Eksternt finansiert virksomhet

30.09.2019, 

Realisert 

30.09.2019, 

Budsjett

Avvik  hitttil i 

år

Årsbudsjettet 

2019 Prognose 2019

Inntekter -453 199 -394 885 -58 314 -594 090 -653 881

Personalkostnader 225 325 244 267 -18 942 350 872 323 911

Driftskostnader 80 925 137 259 -56 334 198 602 196 233

Investeringer 7 716 3 194 4 522 6 339 7 141

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning -139 233 -10 165 -129 068 -38 277 -126 596

Nettobidrag fra ekstern finansierte 

prosjekter 64 612 58 272 6 340 87 181 96 124

Prosjektavslutning 172 -392 564 -2 113

Isolert mer-/mindreforbruk -74 449 47 715 -122 164 48 904 -32 585

Overført fra i fjor -218 857 -218 857 -218 857 -218 857

Total bidrags- og oppdragsdelen -293 306 -171 142 -122 164 -169 953 -251 442
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Kommentarer til avvik mot budsjett 
 

 Stort positivt inntektsavvik som skyldes  nye, ikke budsjetterte prosjekter. (Prognosen er nå 59 millioner 
høyere enn årsbudsjettet) 

 Personalkostnader lavere knyttet til senere oppstart enn i budsjettet  

 Driftskostnader; betydelig lavere på grunn av senere oppstart enn budsjettert 
 
 
Forhåndsfinansiering eksternt finansiert virksomhet – utvikling over tid 
 
Kurven under viser hvordan forhåndsfinansieringen har utviklet seg over tid for eksternt finansiert virksomhet: 
 

 
 
 
  

Fakultetet har ved utgangen av september 2019 totalt 761 aktive eksternt finansierte prosjekter, som 
representerer en økning på 11 fra årsslutt 2018.  
 
Fakultetet har nå 44 EU-prosjekter og 215 prosjekter finansiert av NFR. 
 
Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 293 millioner kroner. Alt er knyttet til fremtidig aktivitet. 
Finansieringen i disse eksternt finansierte prosjektene har historisk virket slik at midlene 
gis/finansieres mye tidligere enn prosjektene faktisk bruker midlene. Det er derfor det akkumuleres 
så vidt høye mindreforbruk  i den eksternt finansierte virksomheten.   
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Totaløkonomien (basis + eksternt finansiert virksomhet) 
 
For å se den totale økonomien til MED så viser vi i tabell 3 summen av basis økonomi og eksternt 
finansiert virksomhet).  
 
 
I tabell 3 viser vi MEDs total økonomi pr. utgang september: 
 
 

  
 
 
 
Tabellen viser at det totale aktivitetsnivået (kolonnen helt til høyre) som er knyttet til MEDs 
virksomhet; ca. 1,5 milliarder i 2019, hvorav personalkostnadene utgjør ca. 2/3 av aktiviteten.  
 
 
 
Sogn Arena, 14. oktober 2019 
 
Gaute Frøisland 

Total  økonomi medisinsk fakultet

30.09.2019, 

Realisert 

30.09.2019, 

Budsjett

Avvik  hitttil i 

år

Årsbudsjettet 

2019

Års prognose 

for hele 2019

Inntekter -1 038 996 -975 359 -63 637 -1 385 898 -1 464 608

Personalkostnader 703 362 726 186 -22 824 1 017 226 979 294

Driftskostnader 236 728 293 953 -57 225 428 239 428 238

Investeringer 40 488 35 656 4 832 66 367 69 214

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning -58 418 80 436 -138 854 125 934 12 138

Nettobidrag fra ekstern finansierte 

prosjekter -157 1 418 -1 575 -1 553 2 570

Prosjektavslutning 0 0 0 0 -2 156

Isolert mer-/mindreforbruk -58 575 81 854 -140 429 124 381 12 552

Overført fra i fjor -333 332 -333 332 0 -333 332 -333 332

Grand Total -391 907 -251 478 -140 429 -208 951 -320 780
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FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 
Fra: Gaute Frøisland  
Sakstype: O 
Arkivsaksnummer: 2019/9522 
Vedlegg: Ledelsesrapport, resultatrapport, økonomisk rapport og prognose og 
instituttenes virksomhetsrapporter 
Møtedato: 05.11.2019 
Sakstittel: Virksomhetsrapportering T2 2019 
 
 
UiO bestiller virksomhetsrapport fra fakultetene hvert tertial i henhold til maler 
for ledelsesvurdering, rapportering på resultater og økonomisk rapportering med 
prognoser.  

Vedlagt er virksomhetsrapportering for det medisinske fakultet ved utgangen av 
T2 2019, hvor det er et spesielt fokus på å rapportere mot årsplanen.  

Vi vedlegger også til styrets informasjon instituttenes rapportering til fakultetet.  

 

Forslag til vedtak: 

• Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen for T2 til orientering  
 
 
Vedlegg 
 
1 Virksomhetsrapportering T2 2019 
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Rapporterende enhet:    Rapportert av:    Periode:     
MED  Ivar Prydz  T2 - 2019  

Gladhaug/Unn-Hilde 
Grasmo-  
Wendler  

 

Ledelsesvurdering MED  - 2. tertial 2019  
  

Fakultet har i den vedlagte virksomhetsrapporteringen oppsummert resultater og planlagt ny 
aktivitet for T3 og inn i 2020 og langtidsperioden. Den nylig ferdigstilte utviklingsavtalen med 
rektor vil stå sentralt i fakultetets arbeid fremover. Fakultetets tre hovedutfordringer i 
utviklingsavtalen er: 

 1) redusere andelen midlertidige ansatte,  

2) øke antall ERC tildelinger samt lykkes i Horisont 2020/Europa  

3) forbedre gjennomføringen på profesjonsstudiet medisin.  

Fakultetet har nå mer enn 40% ekstern finansiering. De eksternt finansierte prosjektene stiller 
dermed en stadig større rolle inn mot basisøkonomien på instituttene ved +/- endring i 
nettobidragene fra prosjektene. Vi har lagt til grunn en jevn vekst i våre langtidsprognoser og det er 
derfor en prioritert oppgave å jobbe for å klare våre ambisjoner her.   

For å sikre felles målsetting og forankring blir våre strategidokumenter som utviklingsavtalen og 
årsplanen utarbeidet og fulgt tett opp i samarbeid med instituttene. 

Vi vil her trekke fram noen forhold med spesielt fokus:   

• Fakultetet har i sin oppdaterte prognose for 2019 ekstern finansiert aktivitet på 653 MNOK, 
som er ca. 10% høyere enn oppnådd 2018. 
  

• Det er høy søknadsaktivitet til alle typer finansiering, både i UiO-interne, nasjonale, og EU-
utlysninger. Det er gledelig å se at forskerne også får tilslag på EU-midler i større grad enn 
tidligere.  
 

• Flere av NCMMs kjernefasiliteter har nå fått status som Livsvitenskapsinfrastruktur, og de 
jobber aktivt med å koordinere og videreutvikle sine tjenester i samarbeid med øvrige 
infrastrukturer for å heve kvaliteten og øke tilgangen til utstyr/ tjenester 
 

• Institutt for klinisk medisin har oppnådd positive effekter fra de økonomiske tiltak som er 
iverksatt, og særlig fra tiltak vedrørende økt eksternfinansiert aktivitet og nye 
nettobidragsrutiner. Også de administrative felleskostnadene er blitt ytterligere redusert. 
 

• Vi har begynt å forberede et potensielt økt opptak av medisinstudenter, samtidig som vi 
allerede merker konsekvensene av mer overbooking for å sikre at måltallene nås.  
 



• Det er gledelig at klinisk ernæring gikk over måltallet for antall uteksaminerte kandidater i 
2018. Så langt i 2019 er det uteksaminert 30 kandidater, med ytterligere 2 som ligger an til 
å levere sin mastergrad i løpet av høsten. Det tyder på at det langsiktige arbeidet med å 
redusere frafall ved klinisk ernæring gir resultater. Tendensen med flere mannlige 
studenter er ytterligere forsterket i årets opptak 
 
 

• Flere av miljøene ved institutt for basalmedisin (IMB) har nå fått status som UiO 
forskningsinfrastruktur, og inngår i større samarbeidskonstellasjoner for å heve kvaliteten 
og øke tilgangen til utstyret. Et langvarig arbeid for å få på plass finansiering til oppussing 
av de gamle dyrestallslokalene for å legge til rette for flere forskningslaboratorier tilknyttet 
Avdeling for komparativ medisin, ble kronet med vedtak om en satsing fra Universitetet 
sentralt i universitetsstyret før sommeren. Dette vil være et verdifullt bidrag for å sikre at 
avdelingen kan realisere sitt fulle potensial. Det er spennende for institutt og fakultet å følge 
videre prosess etter at samarbeidsorganet for Oslo universitetssykehus og UiO behandler 
anbefalingene fra en ekstern arbeidsgruppe om samordning av dyrestallstilbudet i regionen 
 

• Studiepoeng og uteksaminerte kandidater for våre studier på Institutt for Helse og Samfunn 
(HELSAM) viser en svak positiv tendens. Vi forventer en økning for masterprogrammene i 
årene som kommer som følge av omdisponeringen av studieplasser 

 

 

Vedlegg 
 

1. Rapportering om gjennomføring av årsplan 2019-2021 
2. Rapportering om endringer i økonomisk utvikling og oppdatert prognose 
3. Søknadstall til studiene  

 

  

Dato: 17/9/2019  

  

 Ivar Prydz Gladhaug      

Dekan  

                 Unn-Hilde Grasmo -Wendler   

                 Fakultetsdirektør      
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Rapporterende enhet: 
MED 

 Rapportert av: 
Gaute Frøisland 

 Periode:  
T2 – 2019 

 

Økonomirapport MED – T2 2019 
 

Total økonomien til MED (basis + eksternt finansiert virksomhet) 
 
I tabellen under viser vi MEDs totale økonomi pr. utgang august 2019, (T1) 2019. 
 

 
 
MED har i pr. utgang T2 hatt totale inntekter på 942 MNOK mot 844 MNOK i samme 
periode i fjor. Totale kostnader og investeringer er noe høyere i 2019 enn i 2018. MEDs 
totale aktivitet er høy og vi ser ut til å kunne ha nå våre planer lagt i budsjettet for 2019.  
 

Basisvirksomhet 
 

 
 
 
MED har pr. utgang T2 2019 hatt 515 MNOK i inntekter på basis, som i absolutte kroner er 8 
MNOK mindre enn tilsvarende periode i fjor. Kostnadene har vært litt høyere enn 
tilsvarende periode i fjor, mens netto bidrag fra eksternt finansiert virksomhet er omtrent på 
samme nivå som i fjor. Det gjør at MED viser et isolert merforbruk på 15 MNOK pr. utgang 
T2. Etter noen år med opparbeidet mindreforbruk på basis har MED de siste årene stort sett 
disponert basisinntektene. MED har iverksatt store interne satsninger på egen finansiert 

Total virksomhet

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2018

Regnskap 
T2 2019

Års-
regnskap 

2018

Års-
budsjett 

2019

Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Inntekter -846,46 -950,50 -1383,70 -1385,90 -1464,61 -1466,10 -1481,33 -1453,60 -1451,17
Personalkostnader 575,17 613,43 922,44 1017,23 979,29 1071,04 1071,49 1046,35 997,23
Driftskostnader 222,49 209,15 372,29 428,24 428,24 433,05 414,74 417,30 403,97
Investeringer 36,74 38,25 65,33 66,37 69,21 51,19 44,65 49,67 43,92
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -12,05 -89,68 -23,63 125,93 12,14 89,18 49,54 59,72 -6,05
Nettobidrag 0,55 -0,13 0,99 -1,55 2,57 3,46 4,23 1,83 1,27
Prosjektavslutning 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk -11,50 -89,80 -22,65 124,38 12,55 92,64 53,77 61,55 -4,78
Overført fra i fjor -310,58 -333,33 -310,58 -333,33 -334,86 -322,31 -229,66 -175,89 -114,34
Saldo -322,08 -423,13 -333,22 -208,95 -322,31 -229,66 -175,89 -114,34 -119,12

Basisvirksomhet

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2018

Regnskap 
T2 2019

Års-
regnskap 

2018

Års-
budsjett 

2019

Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Inntekter -523,97 -515,29 -827,39 -791,81 -810,73 -822,67 -808,39 -820,61 -805,10
Personalkostnader 404,59 418,10 646,54 666,35 655,38 675,64 669,90 657,90 651,28
Driftskostnader 130,19 138,41 211,75 229,64 232,01 227,99 224,03 219,79 218,43
Investeringer 27,47 30,87 54,97 60,03 62,07 50,51 44,61 49,63 42,91
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning 38,28 72,09 85,86 164,21 138,73 131,46 130,15 106,70 107,51
Nettobidrag -55,67 -55,48 -94,40 -88,73 -93,55 -99,72 -95,80 -102,28 -107,18
Prosjektavslutning -2,14 -1,37 -2,90 0,06 -0,04 -0,98 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk -19,53 15,23 -11,44 75,53 45,14 30,76 34,35 4,43 0,33
Overført fra i fjor -103,04 -114,47 -103,04 -114,47 -114,76 -69,63 -38,86 -4,52 -0,09
Akkumulert mer-/mindreforbruk -122,57 -99,24 -114,47 -38,94 -69,63 -38,86 -4,52 -0,09 0,24
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topp forsk prosjekter (48 MNOK) som i langtidsperioden vil redusere mindreforbruket i 
basisøkonomien i vår langtidsplan. T22019 viser at fakultetet har noe del høyere kostnader 
knyttet til sin basisvirksomhet enn i 2018 og tallene bygger dermed opp under den 
utviklingen vi har i våre budsjetter med en nedgang i det tidligere opparbeidede 
mindreforbruk på basis finansiert virksomhet som er på ca. 70 MNOK i prognose årsslutt 
2019: Dette tilsvarer ca. 9% av et års bevilgning.  
 
 
Om instituttene: 
  
De tre instituttene (IMB, Helsam, Klinmed) og senteret (NCMM) har individuelle forskjeller 
og ulike utfordringer knyttet til sin økonomiske situasjon. Klinmed har iverksatt en rekke 
tiltak for å bedre sin økonomiske situasjon, med spesielt fokus på: i) øke bidragene fra de 
eksternt finansierte prosjektene og ii) redusere lønnskostnader i basis. Tiltakene har hatt 
positiv effekt og instituttet rapporterer en bedret utvikling enn budsjett. Helsam har et 
opparbeidet merforbruk på ca. 13 mill. kr., som gjennom etablerte tiltak skal reduseres ned 
mot 0 i langtidsperioden. Institutt for medisinske basalfag har økt sin aktivitet de siste årene 
og får god uttelling blant annet av EU-midler.  NCMM, i kraft av sin egenart som et senter 
med flere finansieringskilder, har et spesielt fokus på å sikre finansiering fra medfinansierer 
i den kommende 5 års perioden. NCMM har ved avslutningen av T2 et akkumulert 
mindreforbruk på 27 MNOK. Senteret har en stabil økonomisk situasjon, men følger fortsatt 
opp den eksterne evalueringen som ble gjennomført i 2018. Utfallet av dette kan påvirke 
økonomien fra ny femårsperiode som starter i 2020. Av senterets eiere har p.t. både 
Forskningsrådet og UiO gitt tilsagn til videre drift i neste periode, mens Helse Sør-Øst først 
kan gi sitt tilsagn i etterkant av styremøte 19.11.2019. Inntil svar foreligger fra Helse Sør-Øst 
er det fortsatt en viss risiko for at inntektsstrømmen i langtidsperioden blir noe lavere enn 
den er i dag. Inntil videre har senteret valgt å framskrive dagens situasjon i 
langtidsbudsjetteringen. 
 
  

 
 
Fakultetet vil de nærmeste årene øke sin aktivitet ytterligere blant annet igjennom 
finansiering av tre toppforsk prosjekter med egenfinansiering på 48 MNOK, som må 
finansieres igjennom det opparbeidede mindreforbruket på fakultetsadministrasjonen, pt. på 
ca. 24 MNOK.  
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Eksternt finansiert virksomhet 
 

 
 
 
 
 
 
I flere år har fakultetet hatt en stor eksternt finansiert virksomhet. Medisin er et område som 
i tillegg til Forskningsråd og EU har også et stort innslag av andre eksterne finansiører, 
herunder gaver/donasjoner til medisinsk forskning.  
 
Ved utgangen av T2 2o19 har MED regnskapsført 435 MNOK i eksternt finansierte inntekter. 
Dette er inntekter som nesten alltid kommer på forhånd av aktiviteten og derfor vil MED 
alltid ligge med et stort ubrukt mindreforbruk her. Det er ekstra høyt akkurat nå fordi vi har 
mottatt forhåndsbetaling på Scientia Fellow 2 prosjektet med nesten 50 MNOK uten at 
prosjektets kostnader har begynt å påløpe enda.  
 
Fakultetet har ved utgangen av 2. tertial 778 aktive eksternt finansierte prosjekter (mot 750 
ved årsslutt 2018). 48 prosjekter er finansiert av EU og 216 av NFR. Det er nå 24 
oppdragsprosjekter. Det er opprettet 138 nye prosjekter i løpet av årets 8 første måneder 
første måneder. Inntekter fra eksterne bidragsytere og oppdragsgivere kommer i 2019 til å 
utgjøre ca. 45 % av fakultetets inntekter.  Fakultetet har de senere årene hatt stor vekst i både 
søknadsaktivitet og tilslag på eksternfinansierte prosjekter. Det har vært en jevn økning i 
antall prosjekter de siste årene. Se tabell under. 
 

 2016 2017 2018 2019 
 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose 
EFV inntekter - MNOK 422 530 556 646 
Nettobidrag - MNOK 78 82 95 94 
Netto økning i antall 
prosjekter 

31 28 43 +28 

 
Selv om det har vært en god utvikling på den eksterne virksomheten til fakultetet de siste 
årene vurderer vi at det er økonomisk usikkerhet knyttet til fremtidig volum av den 
eksternfinansierte virksomheten, og muligheten til å hente ut nettobidrag fra dette. 
 
 
  

Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2018

Regnskap 
T2 2019

Års-
regnskap 

2018

Års-
budsjett 

2019

Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Inntekter -322,49 -435,21 -556,31 -594,09 -653,88 -643,42 -672,95 -632,99 -646,07
Personalkostnader 170,59 195,33 275,91 350,87 323,91 395,40 401,59 388,46 345,95
Driftskostnader 92,29 70,74 160,55 198,60 196,23 205,06 190,71 197,51 185,54
Investeringer 9,27 7,38 10,36 6,34 7,14 0,68 0,04 0,04 1,01
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -50,34 -161,77 -109,50 -38,28 -126,60 -42,28 -80,60 -46,99 -113,56
Nettobidrag 56,23 55,36 95,39 87,18 96,12 103,18 100,03 104,11 108,45
Prosjektavslutning 2,14 1,37 2,90 -0,06 -2,11 0,98 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk 8,03 -105,04 -11,21 48,85 -32,59 61,88 19,42 57,12 -5,11
Overført fra i fjor -207,54 -218,86 -207,54 -218,86 -220,09 -252,68 -190,80 -171,38 -114,25
Saldo -199,51 -323,89 -218,75 -170,01 -252,68 -190,80 -171,38 -114,25 -119,36
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Oppsummering 
 
Fakultetet vil de nærmeste årene øke sin aktivitet ytterligere blant annet igjennom 
finansiering av tre toppforsk prosjekter med egenfinansiering på 48 MNOK, som vil bidra til 
at det opparbeidede mindreforbruket på 99 MNOK vil bli redusert framover. Vi har også fått- 
og skal nå gjennomføre - det store Scientia Fellow 2 prosjektet, som vil ha en stor 
innvirkning på fakultetet i perioden 2019 – 2023.  
 
For å kunne gjennomføre planene er det viktig at vi klarer å etablere en omforent forståelse 
av våre forpliktelser framover og på å avstemme aktivitet og finansiering for å sikre framtidig 
balanse på tvers av fakultetet for å kunne optimalisere våre ressurser på kort, mellomlang og 
lang sikt.   
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Rapporterende enhet: 
MED 

 Rapportert av: 
Ivar Prydz 
Gladhaug/Unn-
Hilde Grasmo 
Wendler 

 Periode:  
T2 - 2019 

 

Rapportering om gjennomføring av årsplan 2019-2021 
 
Se vedlagt vårt fakultets rapportering på årsplan i rød tekst: 

Fremragende utdanning og læringsmiljø 
UiO skal videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud basert på en sterkere og tydeligere 
kobling mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte aktive forskere i et inkluderende 
læringsmiljø, preget av gode internasjonale kontakter, en aktiv tilbakemeldingskultur og et 
lærende fellesskap der den mest oppdaterte kunnskapen tas i bruk. UiO- studentene skal lære å 
ta i bruk vitenskapelige metoder og tenkemåter. De må sikres gode analytiske ferdigheter, og 
settes i stand til å vurdere holdbarheten av informasjon og argumenter, samt bidra til å løse vår 
tids viktigste oppgaver i samfunns- og arbeidsliv. Etableringen av et godt samspill mellom 
faglige, teknologiske og pedagogiske utviklingsprosesser vil være en hovedoppgave de 
kommende årene.  

UiOs videre satsing på utdanning skal forsterke og fokusere innsatsen på tvers av fakulteter og 
fagmiljøer, basert på utviklingsarbeidet som allerede er i gang. Arbeidet med å skape gode 
arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling skal styrkes. UiO vil satse systematisk på 
utdanningsledelse, sørge for et solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utvikle gode 
støtteressurser på utdanningsområdet. 

LINK, som er UiOs senter for læring og utdanning, og senterets samarbeid med enhetene vil stå 
sentralt i videreutviklingen av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. Det er også viktig å 
utnytte kompetansen ved eksisterende og nye sentre for fremragende utdanning, samt følge 
opp arbeidet med merittering av utdanningsfaglig kompetanse.  
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene1: 

Tiltak 1:  
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i 
fagmiljøet.  

• Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis 
i studiet skal styrkes og har påbegynt gjennomføring av tiltakene. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
• Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til 

studentene som er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte. 
• Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår. 
• Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid. 

 

                                                      
1 Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte 
under universitetsstyret. 
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Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

• Det jobbes med en ny form på introuke for nye studenter på profesjonsstudiet i medisin, 
bl.a. vil det for første gang bli arrangert en todagers «retreat» på Sundvollen i januar 
2020. Formålet er at de nye studentene skal jobbe seg sammen i team, og lære seg 
studieteknikk og gruppesamarbeid. 

• Det planlegges en egen workshop i forbindelse med det nasjonale utdanningsmøtet i 
Oslo 14.-15. november 2019, der dialog mellom lærere og studenter og tilbakemelding 
til studentene vil være i fokus. 

• Det jobbes med et prosjekt der studentene evaluerer forelesninger på medisinstudiet. 
De foreløpige resultatene er publisert i en artikkel i Tidsskrift for den norske 
legeforening: Stokke, S. et al (2019): «Et system for studentevaluering av forelesninger 
ved medisinstudiet i Oslo», https://tidsskriftet.no/2019/08/originalartikkel/et-system-
studentevaluering-av-forelesninger-ved-medisinstudiet-i-oslo.  

• Førsteforfatteren er student ved fakultetet. Artikkelen konkluderer med at 
«studentevaluering kan bidra til å forbedre kvaliteten på forelesningene i 
medisinstudiet. Slik studentevaluering er ikke nødvendigvis et godt mål på kvalitet i 
undervisning, men den kan være et godt middel for dialog og samarbeid om å utvikle 
god undervisning.» En tredjeårsstudent har også presentert en poster om dette arbeidet 
på en internasjonal konferanse om medisinsk utdanning (AMEE 2019). 

• Studentene på både medisin og BM-studiene er aktivt involvert i arbeidet med en 
søknad om status som Senter for fremragende utdanning (Centre for Sustainable Health 
Education), der en masterstudent bl.a. leder en av arbeidspakkene i prosjektet.   

• Studentene har bidratt til arbeidet med utvikling av rekrutteringsstrategi til MA-
studiene. 

• I arbeidet med Strategi 2030 har fakultetet brukt studenter til å innhente studentens 
synspunkter. 

• Klinmed har også i 2019 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. 

• Institutt for medisinske basalfag (IMB) melder at: deres opplegg for direkte, strukturert 
studentevaluering av forelesninger som ble pilotert i 2017/-18, rulles ut for alle 
forelesninger høsten 2019.   

• Utdanningsleder ved IMB er aktiv i utformingen av ny introduksjonsuke for studentene 
på medisinstudiet med planlagt oppstart januar 2020.   

• Instituttledelsen på IMB deltar på introduksjonsukene til nye studenter i medisin og 
ernæring, for å orientere om aktivitetene i Domus Medica og hvilke krav dette stiller til 
studentene for å sikre et godt studie- og arbeidsmiljø.  

• Institutt for Helse og samfunn (Helsam) har videreutviklet introduksjonsuken ved 
semesterstart for bachelor- og masterstudentene. Det gjennomføres nå blant annet et 
innføringskurs i det norske helsesystemet for utenlandsstudenter og studenter uten 
bakgrunn fra helsesektoren eller helsefagene.  Introduksjons uka har også vesentlige 
sosiale elementer slik vi kjenner dem fra andre studier. BA i helseledelse og 
helseøkonomi gjennomfører hvert annet år en ekskursjon til København der blant annet 
besøk hos WHO Europe inngår. 

https://tidsskriftet.no/2019/08/originalartikkel/et-system-studentevaluering-av-forelesninger-ved-medisinstudiet-i-oslo
https://tidsskriftet.no/2019/08/originalartikkel/et-system-studentevaluering-av-forelesninger-ved-medisinstudiet-i-oslo
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Gi en vurdering av: 
- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås 

 
• Den nye introuken for profesjonsstudiet vil bli fulgt opp med en egen evaluering utført 

av Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS), ellers er de øvrige tiltakene i rute iht. 
planen. 

 

• Helsam sin opplevelse er at studentene på masternivå er godt integrert i sine fagmiljøer 
og at de får god oppfølging gjennom studiet. For bachelorstudentene så er integreringen 
i fagmiljøet noe svakere, dels fordi de i et bachelorløp skal ta emner ved andre fakultet 
og dels fordi nivået i mer begrenset grad gjør det mulig å trekke studentene inn i 
forskningsprosjekter i miljøene.  

 

• Masterstudiet i ernæring oppnådde i fjor måltallet satt av Kunnskapsdepartementet på 
32 uteksaminerte kandidater per år. 

 

 

Tiltak 2: 
Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere 
studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og 
arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert 
digitalt læringsmiljø. 

• Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt 
antallet studenter som tar praksisemner. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til 
rette for aktiv læring. 

• Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis. 
• Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning. 

 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

• Fakultetets bachelor-, master- og phd-emner samt de valgfrie emnene i medisinstudiet 
har tatt i bruk Canvas, og ansvarslinjer for tekniske, administrative og pedagogiske 
problemstillinger i driftsfasen er etablert. 
 

• Videreutvikling av kurs i ledelse av smågruppeundervisning i samarbeid med LINK-FUP 
for å styrke lærernes pedagogiske kompetanse (IMB).   
 

• Arbeider med å identifisere og søke om støtte til utvikling av e-læringsprosjekter. Det er 
fortsatt et stort potensiale i å utvikle og ta i bruk digitalt støttede læringsformer (IMB). 
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Gi en vurdering av: 
- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås 

 
 

• Slik integrasjonen mellom FS og Canvas fungerer per i dag, har det ikke vært mulig å 
opprette Canvas-rom som tar høyde for medisinstudiets organisering med integrerte, 
store enheter som strekker seg over ett eller to semestre med veldig mange lærere som 
igjen er knyttet til undervisningsfag.  Fakultetet er i dialog med UiO sentralt om en 
videreutvikling, men det har så langt vist seg utfordrende å finne gode løsninger på 
problemet. 
 

• Våren 2020 innføres en ny praksisperiode på fire uker på medisinstudiet 
(fordypningspraksis). Vi er i dialog med praksissteder i Helse Sør-Øst for å få dette på 
plass. 
 

• Helsam har implementert bruk av Canvas uten at vi kan si at potensialet i canvas er 
utnyttet.  
 

• I reorganiseringen av masterprogrammene på institutt for Helse og samfunn (Helsam)  
har det vært vektlagt ønsker og behov fra arbeidslivet for å sikre programmenes 
relevans. Det er i dag praksisemner på de fleste av masterutdanningene og i 
medisinutdanningen.  

 

 
 
 

Grensesprengende forskning 
UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, grunnleggende forskning er vårt 
fundament og utgangspunktet for nytenkende og grensesprengende forskning. Gjennomslag i de 
åpne, prestisjetunge virkemidlene som Sentre for fremragende forskning (SFF), FRIPRO og ERC 
er uttrykk for kvalitet.  

Universitetet hevder seg i dag svært godt nasjonalt og godt i en europeisk setting, men må 
fortsatt arbeide for økt gjennomslag på de åpne arenaer hvor kvalitet er hovedkriteriet ved 
evaluering. UiO hevder seg også godt i deler av EUs øvrige rammeprogram, men utnytter ikke 
mulighetene godt nok. Deltagelsen i EUs rammeprogram må økes ytterligere, og det innenfor 
hele bredden av programmet.  

SAB-evalueringen utfordret UiO på en for svak kultur for å se ut av fagmiljøet og ut av 
universitetet og på tverrfaglighet. Vi må sørge for at kompetansen, perspektivene og 
spørsmålene som finnes eller målbæres i ulike deler av institusjonen og i ulike deler av 
samfunnet, påvirker forskernes og UiOs egen tenking og videre utvikling.  
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Samarbeid er en sentral verdi for å videreutvikle UiO. Samarbeid inspirerer til nytenkning, 
fremmer kvalitet og bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. Tverrfaglighet og samarbeid er 
også helt nødvendig for at UiO skal kunne bidra til oppfyllelsen av FNs bærekrafts mål, og til 
forståelse og løsning på store samfunnsutfordringene. Forskningssamarbeid på tvers av 
fagområder bør ha enda større oppmerksomhet. Her spiller UiOs tverrgående satsinger innen 
Livsvitenskap, Energi og Norden en sentral rolle.  

Institusjonell integritet og en gjennomgående tydelig forskningsetisk bevissthet er en 
forutsetning for UiO som et viktig forskersamfunn, for all forskning, og for vår betydning som 
samfunnsinstitusjon. Dette er ikke mindre viktig i en tid med falske nyheter og tiltakende forakt 
for kunnskap og ekspertise. Det er behov for kompetanseheving av ansatte og studenter. 
Utvikling av et kursopplegg må skje i samarbeid mellom fakultetene og tilsvarende enheter og 
UiO: Ledelsen og støtteenheter. 
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 3:  
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens 
prioriteringer og European Research Council (ERC).  

Forventede resultater ved utgangen av 2019:  
• Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:  

- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen 
- utviklet insentiver for koordinatorprosjekter  
- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter 

mulighetene i EUs rammeprogram 
• Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions. 

 
Forventede resultater ved utgangen 2021:  

• Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske 
samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen. 
 

Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

 

Fakultetet arbeider kontinuerlig med å bedre forskerstøtten både pre- og postgrant, og har 
gjennom det siste året passert antall tilslag i H2020 i forhold til FP7. Det mobiliseres bredere og 
i flere miljø til H2020 enn for FP7.  

I 2019 har fakultetet hatt en meget vellykket avslutning av sitt MSCA COFUND-prosjekt Scientia 
Fellows, uten noen merknader og med gode tilbakemeldinger. Det lover godt for koordineringen 
av det nye prosjektet Scientia Fellows II (SFII), som startet opp i begynnelsen av mai 2019. Med 
såpass betydelig internasjonal mobilitet av yngre forskere vil prosjektet gi en kraftig styrking av 
fakultetets internasjonale forsknings – og innovasjonsnettverk over hele verden.  

Fakultetet har siden 2013 hatt en Enhet for eksternfinansiering (EEF) som jobber tett med 
instituttene og forskere for å gi skreddersydd kompetanse og hjelp for å søke EU og større 
nasjonale satsninger. Det siste året har postgrantstøtten også blitt styrket. Fakultetet satser på 
at dette gir gode resultater og kompetent oppfølging av SF II, de nye ERCene og de to nye 
koordinatorprosjektene i H2020.     
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Fakultetet samarbeider fremdeles aktivt med støtteapparatet på OUS i nettverk, og vi har hatt 
mange aktiviteter sammen i 2019. 

Postdoktorprogrammet er et karriereutviklingsprogram som er skreddersydd for å gi støtte til 
fakultetets postdoktorer og andre forskere i etableringsfasen. Fakultetet har i 2019 
videreutviklet og styrket sitt Postdoktorprogram. Programmet har svært god søkning og 
evalueringer. Postdoktorprogrammet er foreslått som modell for tilvarende programmer ved 
hele UiO. 

 

Klinmed spesifikke kommentarer: 

• 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. 

 

• 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 Thonstiftelsen.  For NFR-tildeling gjelder en mer moderat økning. 
For EU-tildeling ser vi nå en stor økning, med to nye ERC-prosjekter i 2019 og to 
koordinatorprosjekter med oppstart i 2020. Utviklingen for det enkelte år er vanskelig å 
vurdere fordi de periodiske innbetalingene skjer med lange tidsintervaller.   

 

IMB spesifikke kommentarer: 

 

• Instituttet har jobbet aktivt sammen med fakultetets Enhet for ekstern 
forskningsfinansiering og våre linjeledere for å øke kunnskap om EUs søknadsprosesser, 
identifisere potensielle søkermiljøer og støtte disse i utforming av søknader.   

• Det ble arrangert ulike aktiviteter i samtlige avdelinger i forbindelse med årets NFR 
søknadsprosess, herunder søknadslaboratorier og mentorordninger.  

• Instituttet har forsterket samarbeid og deltakelse for å integreres i 
livsvitenskapssatsingen. Ytterligere tre av IMBs miljøer har mottatt konvergensmidler i 
år, og det jobbes konkret for å finne en løsning for å flytte Oslo Centre for Biostatistics 
and Epidemiology (OCBE) inn i livsvitenskapsbygget.  

• Det avholdes felles samling for IMBs gruppeledere januar 2020, der oppfølging av IMBs 
nye strategi vil være blant hovedtemaene.  

• Det arbeides med flere konkrete initiativer til SFF-er for neste søknadsrunde. 
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NCMM spesifikke kommentarer: 

 

• NCMM har, i samarbeid med Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) ved Det 
medisinske fakultet, bistått gruppelederne for å sikre gode søknadsprosesser. Dette har 
så langt resultert i to ERC «starting grant-søknader» og en ERC «consolidator-søknad» 
under utarbeidelse og snarlig innlevering, noe som langt overstiger forventningene for 
året. Den nye senterdirektøren har i stor grad oppmuntret gruppelederne til å skrive 
slike søknader. Videre deltar NCMM i tre ulike konsortier med EU-finansiering, også 
dette overstiger forventningene beskrevet i årsplanen. Senteret sendte fem søknader til 
Scientia Fellows II-programmet, mer enn dobbelt så mange som forventet 

 
Gi en vurdering av: 

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås 

 

• Institutt for klinisk medisin 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 
 

• IMB Instituttet har gode resultater innen EU-prosjekter og har fått innvilget fem nye EU-
prosjekter så langt i 2019, herunder et Marie Curie ITN -koordinatorprosjekt, et Marie 
Curie ITN -partnerprosjekt, samt tre tematiske partnerprosjekter. Det har også gått ut to 
søknader fra IMB i årets ERC Advanced Grant-utlysning 
 

• Institutt for Helse og samfunn (Helsam) har hatt en markant økning i antallet søknader 
til EU både i 2017 og 2018 sammenlignet med tidligere år. Dessverre har ikke økningen i 
antall søknader ennå gitt seg utslag i noen vesentlig vekst i nye prosjekter, men vi 
forventer at dette vil endre seg ettersom flere av våre ansatte får erfaring med EU-
søknader. Kombinasjonen av lokal søknadsstøtte på instituttet og EEFet ved fakultetet 
har vært viktige for å stimulere til flere søknader.   
 

• Samlet anser NCMM hovedmålet for 2019 som oppnådd, og vi satser på at vi får tilslag 
på en del av de søknadene som sendes slik at prosjektinngangen fra EU-midler øker i 
tiden framover. 
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Tiltak 4:  
Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten 
rundt forskningsetiske problemstillinger.  Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at 
forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende 
lover og regler innen aktuelt fagområde.  

Forventede resultater 2019: 
• Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler 

etterleves ved enheten. 
• Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring 

om forskningsetikk. 
 

Forventede resultater 2021:  
• Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene normer og regler for 

forskningsetikk. 

 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

 

IMB spesifikke kommentarer:  

 

• Mange av instituttets studenter og ansatte følger kurstilbud innen forskningsetikk i regi 
av fakultetet, og IMB er først ute med utrulling av PIFF-kurset for våre vitenskapelig 
ansatte høsten 2019.  

• Temaet forskningsetikk er satt på agendaen i flere omganger i ledergruppen og med 
forskningsgruppeledere. Instituttet har en forskningsrådgiver som følger opp 
kvalitetssystemet overfor prosjektlederne. 

 

Helsam spesifikke kommentarer:  

 

• Helsam har jobbet med rutineutvikling både for masterprosjekter og delegasjonen av 
rollen som forskningsansvarliges representant.  

• I de reviderte masterprogrammene International Community Health og Tverrfaglig 
helseforskning er det lagt inn et eget felles emne i forskningsetikk. Forskningsetikk 
dekkes også innenfor de andre masterprogrammene, primært gjennom metodeemnene 
(emner i forskningsdesign). 

• Det er gjennomført avdelings vise møter om endringene som følger av ny 
personvernlovgivning og de nye retningslinjene er implementert gjennom 
prosjektsøknader som nå sendes.   

 



T2 2019 rapportering om resultater 2019 
 

9 
 

 

Gi en vurdering av: 
- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås 

 

NCMM spesifikke kommentarer:  

• NCMM har ventet på at opplæring i forskningsetiske normer i regi av fakultetet skal 
være tilgjengelig på engelsk da alle gruppeledere har engelsk som arbeidsspråk. Kurset 
er nå bestilt avholdt i oktober 2019, og senterets vurdering av etterlevelse av normene 
vil foreligge i november. Senterets forskere har ventet på å få ta PIFF-kurs, også i regi av 
fakultetet, og regner med å få tilbud om dette mot slutten av året. Det er p.t. uklart om 
det vil være mulig for alle å gjennomføre dette i 2019, eller om noen må vente til januar 
2020. NCMM synes det er synd at engelskspråklig kurstilbud av essensiell kunnskap ofte 
kommer på et mye senere tidspunkt enn utrullingen i UiO for øvrig, da det gjør det 
vanskelig for senterets forskere å være oppdaterte på ulikt regelverk, men vi antar at 
dette er et kapasitetsproblem som er vanskelig å løse. Det er samlet sett litt vanskelig å 
vurdere i hvor stor grad senteret vil nå sine mål for 2019 da vi ikke styrer dette selv. 

 

Ta kunnskap i bruk 

UiO skal tilby utdanning og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, formidle kunnskapen 
som skapes og bidra til å ta den i bruk. Dette flerfoldige samfunnsoppdraget gjør at utdanning, 
forskning og formidling må spille sammen, og i nær dialog med samfunnet rundt. Formidling 
handler om å ta kunnskap i bruk og engasjere universitetet i dialog med allmenheten og 
spesialiserte offentligheter.  

Undervisningsoppdraget står sentralt på UiO, men det gjør også dialogen med offentlig 
forvaltning, med kulturlivet, samt kunnskapsutvekslingen med arbeids- og næringslivet. 
Universitetet må og skal bidra til at det norske samfunnet utvikler seg videre basert på en 
opplyst allmenhet og på en tydelig kunnskapsinformert forvaltning og politikk. 

En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv blant annet 
gjennom entreprenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som vårt viktigste 
instrument har fem innsatsområder: «Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og 
lederskap», «Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske allianser og 
møteplasser», «Studentinnovasjon» og «Utdanning». 

UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men studentinnovasjon skal særlig prioriteres 
sammen med kommersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi studenter er den 
gruppen som raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom universitetene og 
arbeidslivet. Det er studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på 
universitetene og i det kreative tilknyttede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2019 må 
derfor være å bidra til å utvikle en sterk og tydelig kultur for studentinnovasjon og 
entreprenørskap.   
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Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:  

Tiltak 5:  
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen 
næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, 
stipendiater og postdoktorer.  

• Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres 
bredt.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete 
resultater. 
 

 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

MED opprettet i 2016 et innovasjons- og entreprenørskapsprogram. Programmet har som mål å 
utvikle en innovativ kultur og tenkning hos alle som er tilknyttet fakultetet, der disse, når 
innovative ideer oppstår har kunnskaper om hvordan ideene kan settes ut i livet.  

Programmet omfatter ulike større satsinger; Scientia Fellows (et internasjonalt 
mobilitetsprogram av unge forskertalenter med tverrsektorielt forskningssamarbeid), 
Helseinnovatørskolen, Postdoktorprogrammet (fokus er å ta hånd om egen karriere i og utenfor 
akademia) og Studentinnovasjon. Målet å fremme en tenkemåte blant studenter, forskere og 
andre ansatte som kan bidra til innovasjon “på alle livets veier”, i offentlige institusjoner, i 
helsevesenet, i globalt helsearbeid og som ledere, ansatte og gründere i næringslivet.  

I 2018 fikk fakultetet tildelt Scientia Fellows II,  (2019-2024) der EU bevilget midler til 250 
årsverk. Samarbeidspartnere både fra Helsesektoren og fra næringslivet, inkludert AstraZeneca, 
ThermoFisher, Bayer, GE Healtcare og næringsklynger både fra vårt eget innovasjonsøkosystem 
og fra resten av Europa. Målet er at mange av SF II postdoktorene vil være ute i industrien og 
helsesektoren over kortere og lengre perioder gjennom samarbeid om felles 
forskningsprosjekter som har en innovativ verdi. Under det nylig oppstartede SF II prosjektet, 
kommer det stadig flere industriaktører til som ønsker å være  samarbeidspartner i prosjektet.  

I 2016, etablerte Det medisinske fakultetet Helseinnovatørskolen. Gjennom 
Helseinnovatørskolen kobles deltagerne opp mot næringsklyngene Nansen Neuroscience 
Network, Oslo Cancer Cluster, Norway HealthTech og andre næringsaktører i økosystemet der 
de lærer hvordan innovasjonsprosesser i biotek, medtek og farmasøytiske bedrifter (Life 
Science bedrifter) fungerer og å utvikle fremtidens helseinnovatører. Næringsklyngene hjelper 
oss med bedriftscaser. SPARK programmet i regi av UiO:Livsvitenskap  er  koblet tett til 
Helseinnovatørskolen der SPARK innovatørene har gjennomført/startet på 
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Helseinnovatørskolen før de kom med i SPARK.  Både Forskningsrådet og UiO:Livsvitenskap har 
støttet Helseinnovatørskolen økonomisk i tillegg til universitetene selv.  

Målet med Helseinnovatørskolen er å gi kunnskap og nye verktøy til hvordan nye ideer kan 
utvikles blant helseforskere, sikre etablering av nye bedrifter, og styrke innovativ tenkning og 
kultur til det beste for pasienter og for økt verdiskapning.  
Siden oppstart i 2017 har Helseinnovatørskolen hatt mer enn 150 helseforskere (PhD, 
postdoktorer, forskere og klinikere) som har deltatt.  
 
 
 
 

IMB spesifikke kommentarer:  

• Tre av IMBs forskergrupper har fått hhv. SPARK- og innovasjonsmidler i 2019. Tre 
skisser til SFI-søknad ble levert fra IMB og ble fulgt opp tett, men endte av ulike årsaker 
ikke opp med en formell søknad denne gang. Flere miljøer har 
kommersialiseringsprosjekter på gang, både i regi av Inven2 og for egen regi.  SFI-et 
Big Insight er blitt evaluert og har fått forlengelse ut 8-årsperioden. 

 
Helsam spesifikke kommentarer:  

 
• Helselederskolen er et kurs på masternivå utviklet i samarbeid mellom Legeforeningen 

og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Kurset 
blir en del av Helselederprogrammet, en samling av ledersatsinger som Legeforeningen 
anbefaler til sine medlemmer. Kurset er åpent for medisinstudenter og har egne 
moduler om innovasjon.  

 
NCMM spesifikke kommentarer:  

 
• Innovasjon er ofte et resultat av moden forskning, noe NCMM har mindre av enn andre 

enheter ved UiO, grunnet sin drivhusfunksjon for unge forskningsledere der ingen er 
ved NCMM i lenger enn 5+4 år. NCMM oppfordrer gruppelederne til å tenke på 
innovasjon i forbindelse med forskningen, og enkelte utvikler små 
innovasjonsprosjekter basert på egen virksomhet, og andre samarbeider med små start-
ups i Forskningsparken. NCMM har avholdt nettverksmøte med NCMMs Associate 
Invenstigators (AI) og Young Associate Invenstigators (YAI) i februar 2019, noe som 
bidro til å styrke de strategiske allianser i Norge og skape en møteplass for toppforskere 
innen molekylærmedisin. Effekten av dette møtet og innsatsen de neste årene blir trolig 
først synlig på et senere tidspunkt. Flere av NCMMs postdoktorer er påmeldt kurs i regi 
av Helseinnovatørskolen, men p.t. er ikke kurslistene klare, så denne aktiviteten er 
vanskelig å tallfeste. 

 

Gi en vurdering av: 
- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås 

 

Beskrevet over.  
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En helhetlig personalpolitikk  
Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, og UiO må ha høy oppmerksomhet på 
hvordan ansatte blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger til UiO er 
store, men rammebetingelsene endres kontinuerlig. Samfunnets raske endringer og utvikling 
utfordrer UiOs omstillingsevne og alle som jobber ved UiO.  

En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en fremtidsrettet personalpolitikk forankret i 
UiOs grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, målrettet 
organisasjonsutvikling og aktiv personaloppfølging av den enkelte ansatte. En helhetlig 
personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og 
læringsmiljø, er fundamentet for UiOs videre utvikling. Det er behov for å arbeide videre med å 
utvikle et systematisk lærings- og arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønskelig å videreutvikle en 
kultur som fremmer godt samspill og felleskap mellom ulike grupper ansatte og enheter i 
organisasjonen.  

UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for 
trakassering. UiOs ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profesjonell oppfølging av 
studentene.  

Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, toleranse og kollegialitet. Organisasjonen 
vår skal preges av en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle medarbeidere 
og organisasjon. UiO skal videreutvikle lederutviklingskurs- og program, med fokus på 
forsknings-, utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar.  

Innsatsen i perioden skal konsentreres om gjennomføring av fire komplementære og til dels 
overlappende områder med tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrierepolitikk, 
likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot trakassering.  

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 6:  
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor 
stillingsgrupper med høy midlertidighet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de 
stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. 

• Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
• Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor 

enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved 
utgangen av 2017.  
 

Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

 

IMB spesifikke kommentarer:  

• Instituttet deltar i fakultetets arbeid med å identifisere aktuelle tiltak for å redusere 
andelen midlertidige i aktuelle stillingsgrupper. Tiltakene må ta høyde for forskningens 
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behov og den konkurransepregete situasjonen våre forskningsmiljøer står i, og den 
store betydningen deres konkurransedyktighet har også for instituttets basisøkonomi.   

• Instituttet følger systematisk opp alle midlertidig ansatte med sikte på 3-årsregelen, og 
er i aktiv dialog med rekrutterende leder i forkant av nyansettelser for å redusere 
andelen midlertidige der det er mulig.   

  

Helsam spesifikke kommentarer:  
 

Helsam har siden 2017 jobbet planmessig med tiltak og utvikling av faste rutiner for å redusere 
midlertidighet. Rutinene begynner å bli godt implementert og vi opplever at det er nokså stor 
bevissthet rundt dette i miljøene. Eksempler på tiltak og rutiner som vi jobber fortløpende med 
er; 

• Tertialvise gjennomganger av både ansatte oversikter og økonomi, med Helsams 
avdelingsledere, hvor «midlertidighet» er et eget, fast punkt på agendaen.  

• Når det fra miljøene anmodes om tilsetting eller kunngjøring av midlertidig stilling 
brukes «kontrollspørsmålene» som er utarbeidet for å ta ned midlertidighet aktivt.  

• Personalkonsulent-teamet har jevnlig fokus på temaet midlertidighet, både i teamets 
faste møter og at det i tillegg arbeides med dette i egne arbeidsseminar.  

• Det jobbes aktivt med å sette seg inn i lov og regelverk, og der hvor man trenger 
avklaringer er man aktiv med å finne mer kunnskap hos UiOs eksperter (juristene). 
Teamet deltar alltid i både UiOs sentrale og fakultetsvise nettverk for 
personalkonsulenter. På denne måten mener vi å ha god kompetanse innad i vårt team, 
noe som vi mener er en viktig forutsetning for å kunne jobbe aktivt med å redusere 
midlertidigheten ved UiO og i vår enhet. 

 

• NCMM er en midlertidig, strategisk enhet ved UiO, etablert i tråd med EMBL-modellen 
om roterende forskningsgrupper. Senteret etterstreber å redusere midlertidighet i de 
stillingene der dette er mulig, nemlig innen administrasjon og støttefunksjoner. 

 

 

Gi en vurdering av: 
- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 
- i hvilken grad forventede resultater for 2019 vil nås 

 

• Helsam opplever at effektene av våre rutiner har ført til økt bevissthet og sannsynligvis 
også en viss reduksjon og at vi får til flere faste tilsettinger enn tidligere. Når det er sagt 
så opplever vi utfordringer knyttet til det å tilsette fast i eksternfinansiert virksomhet. 

 

• NCMM har hatt en dialog med AP om hvordan EMBL-modellen og statsansatte loven kan 
fungere sammen, og vil over tid kunne redusere midlertidigheten noe, sammenlignet 
med i dag. Vi har, som følge av dialogen med AP, også etablert gode rutiner for hvordan 
treårsregelen i statsansatte loven skal praktiseres. 
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Tiltak 7: 
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved 
enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt. 

• Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av 
trakassering. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte. 
 

• Avdelings- og seksjonsledere ved institutt for medisinske basalfag (IMB)  har deltatt på 
UiOs kurs i håndtering og forebygging av seksuell trakassering. Mange ledere deltok 
også på risikokartleggingskurset.  Instituttet planlegger å tilby kurs for samtlige 
forskningsgruppeledere før nyttår.  

• Avdelingsledere og seksjonsledere ved Helsam har deltatt på UiOs kurs. Lokale 
risikovurdering gjøres som en oppfølging av kursingen.  

• NCMM har arbeidet sammen med Det medisinske fakultet for å utvikle en engelsk 
versjon av kurset som tilbys på norsk til nivå 4-ledere ved UiO. Ingen nivå 4-ledere ved 
senteret snakker eller forstår norsk godt nok til å kunne få utbytte av kurset slik det er i 
dag. Kurset er bestilt, og skal avholdes i desember 2019, med påfølgende 
risikovurdering. Det er ingen målbare effekter av disse aktivitetene før kurset er 
avholdt, men i mellomtiden håndterer senterledelsen enkeltsaker på en ryddig og god 
måte. Vi forventer at resultatene for 2019 vil nås, men hovedsakelig ta effekt i 2020. 
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MEDs egne tiltak  
 
Vi har her med rapportering på punkter i egen årsplan som vi anser som relevante og som ikke 
direkte er knyttet til hovedmålene over: 
 
Institutt for klinisk medisin (Klinmed): 

 
• På Klinmed ble det valgt ny instituttledelse fra 1.1.2019. Både instituttledelsen og 

administrasjonen har nedlagt et stort arbeide i å overføre historikk og innarbeidede 
rutiner til den nye ledelsen. Overgangen har foregått harmonisk og med et godt resultat.  

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

fornye undervisningsregnskapet, som etter planen skal ferdigstilles våren 2020.  
 

• Arbeidet med tilpasning til Klinmeds økonomiske rammer pågår for fult og er nærmere 
omtalt i herværende virksomhetsrapport. Arbeidet er krevende og full uttelling i form 
av balanse mellom inntekter og kostnader ligger mange år frem i tid. Imidlertid er det 
gledelig å kunne konstatere at mange iverksatte tiltak har begynt å gi en bedret 
økonomisk status. Økonomien er slik sett under god kontroll.   

 
• Klinmed gjentar i november 2019 tiltaket med å invitere alle lederne (ca. 90 ledere) på 

et lederseminar. Dette er etablert som et 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 i vår komplekse organisasjon, og 
raskere komme inn i arbeidsmiljøet sitt.  

 
• Klinmeds ledelse har startet et forprosjekt får å se på hvorvidt det finnes rom for øket 

delegering, av ansvar og myndig innenfor ulike områder, fra instituttet til klinikkene.  
Tiltaket fremstår som et klart ønske fra klinikkenes side.  

 
• Klinmed har, i 2019 som tidligere år, vært tungt involvert med mange personer i 

ledende stillinger i 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 fakultetet og UiO sentralt deltatt. Utbyggingen er 
meget stor og omfattende og vil ganske sikkert kreve betydelig fokus også i årene som 
kommer.   
 
 

Institutt for medisinske basalfag (IMB): 

 
  

• Lederhåndboken oppdateres jevnlig og er kjent blant alle gruppeledere. Den brukes aktivt i 
forbindelse med opplæring av nye gruppeledere ved instituttet.  
 

• Det planlegges en enkel evaluering av den nye organisasjonsstrukturen fra 2015 og de nye 
lederrollene før nyttår 2019.  Gruppeledere oppfordres til deltakelse på 
forskningslederprogrammet, og mange av våre gruppeledere har gjennomført kurset 
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• Nye gruppeledere gis individuell eller gruppevis opplæring av instituttets seksjonssjefer. 
Arbeid med mer systematisk opplæringsprogram for nye ledere er planlagt startet opp 
V2020.  

 
• Systematiske HMS-aktiviteter er innarbeidet i instituttets overgripende 

virksomhetskalender.  
 

 
• Arbeidsdelingen mellom laboratorierådgiverne ved avdelingene og HMS-funksjonen 

sentralt ved IMB evalueres høsten 2019.  
 

• Instituttet har per 2. tertial 2019 planlagt og gjennomført en rekke HMS-kurs 
tilpasset vår virksomhet, herunder kurs i ECO online, avvikshåndtering og HMS 
introduksjonskurs. Vi arbeider høsten 2019 med å tilpasse det obligatoriske HMS-
kurset for linjeledere til vår organisasjon.  
 

• Et fellesmøte for verneombud og ledere av verneområder planlegges høsten 2019.  
IMBs HMS-team har forberedt et systematisk arbeid med risikokartlegging våren 
2019. Som forberedelse til risikokartleggingsarbeidet har instituttet gjennomført en 
storstilt kjemikalieopprydding. Høsten 2019 igangsettes risikovurdering av 
disseksjonsavdelingen som et første steg i en full risikokartlegging av instituttet i 
regi av Enhet for HMS og beredskap (HMSB).   
 

• Forberedelsene til samlokaliseringen av OCBE (Biostatistikk) er i sluttfasen og 
gjennomføres i løpet av høsten.  

 
• Forventningene til kontor- og lab plass for fast ansatte gruppeledere som går av for 

aldersgrensen er tydeliggjort i reviderte retningslinjer for emeriti ved instituttet.  
 
• Instituttledelsen har tatt initiativ til en prosess med universitetsledelsen for å 

tydeliggjøre ansvarsforhold og bedre samarbeidet med UiOs Eiendomsavdeling.  
Oppussing av de gamle dyrestallslokalene for å styrke laboratoriekapasiteten ble 
vedtatt av UiOs styre før sommeren. 

 
• Evaluering av leiestedsmodellen ved IMB er påbegynt og har som mål å være fullført 

før årsskiftet. Det er bl.a. gjort et omfattende arbeid for å oppdatere prismodellen 
ved komparativ medisin for å sikre at den speiler det reelle kostnadsnivået for de 
tjenestene som tilbys brukerne.   

 
• Flere av våre forskningsinfrastrukturer er vurdert godkjent som UiO 

kjernefasiliteter, og enkelte inngår nå i større samarbeid for å heve kvaliteten og øke 
tilgangen til utstyret. 

 
• Flere tiltak er identifisert og implementert etter kartleggingen i Seksjon for intern 

service. Det gjenstår fortsatt å fullføre sluttrapporten for å dokumentere arbeidet.  
 
• Samtlige avdelinger ved instituttet har bidratt til bedre arealutnyttelse på ulike 

måter. Avdeling for molekylærvitenskap har gjennomført og gjennomfører fortsatt 
store flytte- og ryddeprosesser som har gitt rom for etablering av nytt SFF og 
utvidelse av OCBE (Biostatistikk). 
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Ledelsesvurdering IMB 2. tertial 2019 

1. Innledning

Vi viser til bestilling om virksomhetsrapportering for 2. tertial 2019. Nedenfor følger instituttledelsens 

vurdering av oppnådde resultater og den økonomiske utviklingen. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Instituttet har jobbet godt på alle nivåer med gjennomføring av tiltakene i årsplanen, og ligger godt an til å nå 

resultatmålene på flere områder. Flere av tiltakene er utformet for å sikre gjennomføring av den nye 

strategien for instituttet, som har som mål å løfte IMBs forsknings- og undervisningsaktivitet ytterligere. 

 

Instituttet jobber målrettet for å løfte undervisningen. Vi har begynt å forberede et potensielt økt opptak av 

medisinstudenter, samtidig som vi allerede merker konsekvensene av mer overbooking for å sikre at 

måltallene nås. Det er gledelig at klinisk ernæring gikk over måltallet for antall uteksaminerte kandidater i 

2018. Så langt i 2019 er det uteksaminert 30 kandidater, med ytterligere 2 som ligger an til å levere sin 

mastergrad i løpet av høsten. Det tyder på at det langsiktige arbeidet med å redusere frafall ved klinisk 

ernæring gir resultater. Tendensen med flere mannlige studenter er ytterligere forsterket i årets opptak. 

 

På forskningssiden har det vært høy søknadsaktivitet på alle avdelingene både i nasjonale utlysninger og EU-

utlysninger. Mange benyttet seg av tilbudet om «søknadslaboratorium» og mentor i forkant av årets NFR-

utlysning. Det jobbes aktivt i fagmiljøene for å øke graden av tverrfaglig samarbeid, og det planlegges en 

felles gruppeledersamling januar 2020 der oppfølgingen av instituttets strategi vil være høyt prioritert. Flere 

miljøer har allerede fått tildelt nye EU-prosjekter i 2019. Instituttet har lagt til rette for samlokalisering av 

forskningsaktiviteten ved Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE) i Domus Medica. Samtlige 

fagavdelinger har bidratt med arealeffektiviserende tiltak i form av opprydding og flytting. 

 

Et godt arbeidsmiljø er prioritert av instituttledelsen. Etter sommeren rullet vi ut en ny, enhetlig rutine for 

mottak av nyansatte ved instituttet, og flere av våre medarbeidere rapporterer om at de har gjennomført 

medarbeidersamtaler.  Instituttet har gode rutiner for oppfølging av den såkalte 3-årsregelen i 

Statsansatteloven, og deltar i fakultetets arbeid med å redusere midlertidigheten i aktuelle grupper. En 

krevende bygningsmasse med laboratorievirksomhet og tung forskningsinfrastruktur og et bredt spekter av 

HMS-relaterte problemstillinger, krever kontinuerlig oppfølging og ressurser fra instituttet. Det er 

gjennomført en storstilt opprydding i kjemikaliebeholdningen som forberedelse til et større 

risikokartleggingsarbeid i regi av Enhet for HMS og beredskap høsten 2019 og våren 2020. Vi ligger godt an 

til å nå resultatmålene innen HMS for 2019, men er avhengig av støtte og oppfølging fra både sentrale 

støttefunksjoner og Eiendomsavdelingen for å nå langsiktige mål.  

 

Flere av våre miljøer har nå fått status som UiO forskningsinfrastruktur, og inngår i større 

samarbeidskonstellasjoner for å heve kvaliteten og øke tilgangen til utstyret. Et langvarig arbeid for å få på 

plass finansiering til oppussing av de gamle dyrestallslokalene for å legge til rette for flere 

forskningslaboratorier tilknyttet Avdeling for komparativ medisin, ble kronet med vedtak om en satsing fra 

Universitetet sentralt i universitetsstyret før sommeren. Dette vil være et verdifullt bidrag for å sikre at 

avdelingen kan realisere sitt fulle potensial. Det er spennende for instituttet å følge videre prosess etter at 
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samarbeidsorganet for Oslo universitetssykehus og UiO behandler anbefalingene fra en ekstern 

arbeidsgruppe om samordning av dyrestallstilbudet i regionen.  

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Det er ingen vesentlige endringer i IMBs økonomiske situasjon per 2. tertial 2019 sammenliknet med 

situasjonen per 1. tertial. Samlet sett har instituttet et visst handlingsrom i økonomien, men er avhengig av 

store inntekter fra eksterne bidragsytere for å finansiere deler av den primære aktiviteten. Instituttet har fått 

flere prosjekttilsagn fra EU og andre bidragsytere så langt i år. Det knytter seg stor spenning til resultatet av 

årets NFR-tildelinger, etter et meget skuffende resultat for instituttet i 2018. 

Instituttet styrer mot en reduksjon i akkumulerte midler i basisøkonomien på kr. 4,9 mill. per kommende 

årsskifte. Det antas at mindreforbruket per 31.12.2019 vil bli kr. 21,1 mill. Det er fortsatt relativt store 

ubrukte midler i basisøkonomien til et par av instituttets avdelinger. Tiltak igangsatt for å motvirke 

ytterligere akkumulering av midler forventes å ha effekt fra 2020. Kostnadskontroll og effektiv drift av 

Avdeling for komparativ medisin er nå godt innarbeidet, og avdelingen viser en stabil økonomisk situasjon.  

Videre veivalg i samordningsarbeidet rundt komparativ medisin kan ha stor betydning for instituttets 

økonomi. Avhengig av hvilke valg som tas, kan dette utgjøre en risiko for en enda større belastning av 

instituttets basisøkonomi, eller det kan bli en kilde til bedre ressursutnyttelse og fruktbare 

forskningssamarbeid med miljøer både i og utenfor vår sektor. 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1: Rapportering om gjennomføring av årsplanen 2019-2021 IMB 

Vedlegg 2: Rapportering om økonomi 2T 2019 IMB 

Vedlegg 3: Tilleggsrapportering om klinisk ernæring 2T 2019 IMB 
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Økonomirapport IMB – 2. tertial 2019 
 

Det er ingen vesentlige endringer i IMBs økonomiske situasjon per 2. tertial 2019 sammenliknet med 
situasjonen per 1. tertial. Samlet sett har instituttet et visst handlingsrom i økonomien, men er 
avhengig av store inntekter fra eksterne bidragsytere for å finansiere deler av den primære aktiviteten. 
I 2019 vil totalt nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter (kr. 28,5 mill.) dekke ca. 13 % av alle 
investeringer og kostnader tilknyttet IMBs basisvirksomhet dette året. 
 
Basisvirksomhet  
Per 2. tertial 2019 viser regnskapet for IMBs basisvirksomhet et akkumulert mindreforbruk på kr. 
25,5 mill. Det positive regnskapsresultatet er om lag i tråd med budsjett (kr. 0,7 mill. høyere).  
 
Etter årets åtte første måneder er IMBs personalkostnader om lag som budsjettert for perioden, mens 
både investeringer og andre driftskostnader er høyere (hhv. kr. 9,9 mill. og kr. 3,4 mill.). Høyere 
inntekter enn budsjettert (10,4 mill.) og større nettobidrag fra prosjekter (3,8 mill.) utligner effekten 
av disse forholdene og bidrar til et høyere mindreforbruk enn budsjettert.  
 
Tabell 1 Basisvirksomhet 

 

 
Prognosen per 2. tertial er at mindreforbruket per 31.12.2019 vil bli kr. 21,1 mill., dvs. på samme nivå 
som estimert per 1. tertial. Dette innebærer et merforbruk utover inntekter mottatt i 2019 på kr. 4,9 
mill. Det antas at kr. 10,5 mill. av akkumulerte midler per 31.12 vil være øremerket til spesielle formål. 
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. 
 
 
Avdelingene 
Det akkumulerte mindreforbruket på kr. 25,5 mill. i IMBs basisvirksomhet er fordelt svært ulikt på 
instituttets avdelinger. Se tabell 2. 
 
Tabell 2 Akkumulert mer-/mindreforbruk per avdeling 
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Per august 2019 ser det ut til at Avdeling for komparativ medisin går mot et regnskapsresultat for 
2019 i tråd med budsjett. Avdeling for ernæringsvitenskap har måttet redusere kostnader som følge av 
varig reduksjon i hovedtildelingen, etter omleggingen til ny budsjettfordelingsmodell fra fakultetet. 
Avdelingen har god kostnadskontroll og styrer mot et akkumulert merforbruk («underskudd») på kr. 
1,1 mill. per 31.12.2019, et resultat som er kr. 1 mill. mindre negativt enn budsjettert.  
 
Både Avdeling for molekylærmedisin og Avdeling for biostatistikk har relativt høyt mindreforbruk 
(«overskudd»). Begge avdelingene har vakante vitenskapelige stillinger og store nettobidrag fra 
eksternt finansiert virksomhet. Per 2. tertial ligger begge an til noe høyere mindreforbruk enn 
budsjettert (hhv. kr 11 mill. og kr 14,3 mill). Tiltak igangsatt for å motvirke ytterligere akkumulering av 
midler forventes å ha effekt fra 2020. Også Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ser ut til å få et 
moderat mindreforbruk i år på kr. 0,5 mill. 
 
SFFet Hybrid Technology Hub holder seg innenfor sine tildelte økonomiske rammer. Et tilsynelatende 
akkumulert merforbruk jfr. tabell 2 kommer av at utstyrsanskaffelser ikke kan belastes NFR-
prosjekter direkte. Vi må gjøre anskaffelsene med instituttets midler, og ved hjelp av en 
leiestedsmodell belaste kostnader for bruk og slitasje på NFR-prosjekter over tid. Inntil 
investeringene er nedbetalt, innenfor senterets levetid, vil det respektive leiestedsprosjektet stå med et 
stadig lavere «underskudd». 
 
 
Eksternt finansiert virksomhet 
 
Inntekter fra eksterne bidragsytere og oppdragsgiver kommer i 2019 til å utgjøre ca. 44 % av IMBs 
totale inntekter, mot 46 % i 2018. Instituttet har per i dag 197 eksternt finansierte prosjekter, herav 14 
EU-prosjekter og 50 NFR-prosjekter.  
 
I løpet av 2. tertial har instituttet mottatt tilsagn om ytterligere fem EU-prosjekter, bl.a. et Marie Curie 
ITN -koordinatorprosjekt, et Marie Curie ITN -partnerprosjekt, samt tre tematiske partnerprosjekter. 
Det er sannsynlig at alle disse prosjektene starter opp rundt kommende årsskifte, og det antas at 
inntekter og aktivitet i hovedsak vil få regnskapsmessig effekt fra 2020. 
 
Tabell 3 Eksternt finansiert virksomhet 

 
 
Prognosen på inntekter til den eksternt finansierte porteføljen holdes uendret for 2019 i forhold til 
budsjett, mens estimater for personal- og driftskostnader er redusert. Per 31.12.2019 forventes det at 
samlet saldo på prosjektene vil bli kr. 74,4 mill., marginalt lavere enn saldoen som ble overført fra i 
fjor.   
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Rapportering om gjennomføring av årsplan 2019-2021 
Nedenfor følger IMBs rapportering på gjennomføring av tiltakene i årsplanen. Tekst i blått er 
instituttledelsens vurdering av status, mens tekst i sort ligger i rapporteringsmalen og er basert 
på UiOs årsplan, med mindre annet er spesifisert. 
 

Fremragende utdanning og læringsmiljø 

UiO skal videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud basert på en sterkere og tydeligere 
kobling mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte aktive forskere i et inkluderende 
læringsmiljø, preget av gode internasjonale kontakter, en aktiv tilbakemeldingskultur og et 
lærende fellesskap der den mest oppdaterte kunnskapen tas i bruk. UiO- studentene skal lære å 
ta i bruk vitenskapelige metoder og tenkemåter. De må sikres gode analytiske ferdigheter, og 
settes i stand til å vurdere holdbarheten av informasjon og argumenter, samt bidra til å løse vår 
tids viktigste oppgaver i samfunns- og arbeidsliv. Etableringen av et godt samspill mellom 
faglige, teknologiske og pedagogiske utviklingsprosesser vil være en hovedoppgave de 
kommende årene.  

UiOs videre satsing på utdanning skal forsterke og fokusere innsatsen på tvers av fakulteter og 
fagmiljøer, basert på utviklingsarbeidet som allerede er i gang. Arbeidet med å skape gode 
arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling skal styrkes. UiO vil satse systematisk på 
utdanningsledelse, sørge for et solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utvikle gode 
støtteressurser på utdanningsområdet. 

LINK, som er UiOs senter for læring og utdanning, og senterets samarbeid med enhetene vil stå 
sentralt i videreutviklingen av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. Det er også viktig å 
utnytte kompetansen ved eksisterende og nye sentre for fremragende utdanning, samt følge 
opp arbeidet med merittering av utdanningsfaglig kompetanse.  
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene1: 

Tiltak 1:  
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i 
fagmiljøet.  

 Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis 
i studiet skal styrkes og har påbegynt gjennomføring av tiltakene. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
 Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til 

studentene som er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte. 
 Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår. 

                                                      
1 Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte 
under universitetsstyret. 
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 Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på 
normert tid. 
 

Status for gjennomføring:  
 Opplegg for direkte, strukturert studentevaluering av forelesninger som ble pilotert i 

2017/-18, rulles ut for alle forelesninger høsten 2019.  
 Utdanningsleder ved IMB er aktiv i utformingen av ny introduksjonsuke for studentene 

på medisinstudiet med planlagt oppstart januar 2020.  
 Instituttledelsen deltar på introduksjonsukene til nye studenter i medisin og ernæring, 

for å orientere om aktivitetene i Domus Medica og hvilke krav dette stiller til studentene 
for å sikre et godt studie- og arbeidsmiljø. 

 Vi viser for øvrig til detaljert rapportering for fjoråret om gjennomførte tiltak for å 
styrke integrering i fagmiljøet. 

Tiltak 2: 
Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere 
studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og 
arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert 
digitalt læringsmiljø. 

 Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt 
antallet studenter som tar praksisemner. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til 
rette for aktiv læring. 

 Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis. 
 Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning. 

 
Status for gjennomføring:  

 Videreutvikling av kurs i ledelse av smågruppeundervisning i samarbeid med LINK-FUP 
for å styrke lærernes pedagogiske kompetanse.  

 Arbeider med å identifisere og søke om støtte til utvikling av e-læringsprosjekter. Det er 
fortsatt et stort potensiale i å utvikle og ta i bruk digitalt støttede læringsformer. 
 

Grensesprengende forskning 

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, grunnleggende forskning er vårt 
fundament og utgangspunktet for nytenkende og grensesprengende forskning. Gjennomslag i de 
åpne, prestisjetunge virkemidlene som Sentre for fremragende forskning (SFF), FRIPRO og ERC 
er uttrykk for kvalitet.  

Universitetet hevder seg i dag svært godt nasjonalt og godt i en europeisk setting, men må 
fortsatt arbeide for økt gjennomslag på de åpne arenaer hvor kvalitet er hovedkriteriet ved 
evaluering. UiO hevder seg også godt i deler av EUs øvrige rammeprogram, men utnytter ikke 
mulighetene godt nok. Deltagelsen i EUs rammeprogram må økes ytterligere, og det innenfor 
hele bredden av programmet.  

SAB-evalueringen utfordret UiO på en for svak kultur for å se ut av fagmiljøet og ut av 
universitetet og på tverrfaglighet. Vi må sørge for at kompetansen, perspektivene og 
spørsmålene som finnes eller målbæres i ulike deler av institusjonen og i ulike deler av 
samfunnet, påvirker forskernes og UiOs egen tenking og videre utvikling.  
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Samarbeid er en sentral verdi for å videreutvikle UiO. Samarbeid inspirerer til nytenkning, 
fremmer kvalitet og bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. Tverrfaglighet og samarbeid er 
også helt nødvendig for at UiO skal kunne bidra til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål, og til 
forståelse og løsning på store samfunnsutfordringene. Forskningssamarbeid på tvers av 
fagområder bør ha enda større oppmerksomhet. Her spiller UiOs tverrgående satsinger innen 
Livsvitenskap, Energi og Norden en sentral rolle.  

Institusjonell integritet og en gjennomgående tydelig forskningsetisk bevissthet er en 
forutsetning for UiO som et viktig forskersamfunn, for all forskning, og for vår betydning som 
samfunnsinstitusjon. Dette er ikke mindre viktig i en tid med falske nyheter og tiltakende forakt 
for kunnskap og ekspertise. Det er behov for kompetanseheving av ansatte og studenter. 
Utvikling av et kursopplegg må skje i samarbeid mellom fakultetene og tilsvarende enheter og 
UiO:Ledelsen og støtteenheter. 
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 3:  
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens 

prioriteringer og European Research Council (ERC).  

Forventede resultater ved utgangen av 2019:  
 Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:  

- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen 
- utviklet insentiver for koordinatorprosjekter  
- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter 

mulighetene i EUs rammeprogram 
 Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions. 

 
Forventede resultater ved utgangen 2021:  

 Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske 
samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen. 
 

Status for gjennomføring:  
 Instituttet har jobbet aktivt sammen med fakultetets Enhet for ekstern 

forskningsfinansiering og våre linjeledere for å øke kunnskap om EUs søknadsprosesser, 
identifisere potensielle søkermiljøer og støtte disse i utforming av søknader.  

 Det ble arrangert ulike aktiviteter i samtlige avdelinger i forbindelse med årets NFR-
søknadsprosess, herunder søknadslaboratorier og mentorordninger.  

 Instituttet har gode resultater innen EU-prosjekter og har fått innvilget fem nye EU-
prosjekter så langt i 2019, herunder et Marie Curie ITN -koordinatorprosjekt, et Marie 
Curie ITN -partnerprosjekt, samt tre tematiske partnerprosjekter. Det har også gått ut to 
søknader fra IMB i årets ERC Advanced Grant-utlysning. 

 Instituttet har forsterket samarbeid og deltakelse for å integreres i 
livsvitenskapssatsingen. Ytterligere tre av våre miljøer har mottatt konvergensmidler i 
år, og det jobbes konkret for å finne en løsning for å flytte Oslo Centre for Biostatistics 
and Epidemiology (OCBE) inn i livsvitenskapsbygget. 

 Det avholdes felles samling for IMBs gruppeledere januar 2020, der oppfølging av IMBs 
nye strategi vil være blant hovedtemaene. 

 Det arbeides med flere konkrete initiativer til SFF-er for neste søknadsrunde. 
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Tiltak 4:  
Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten 

rundt forskningsetiske problemstillinger.  Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at 

forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende 

lover og regler innen aktuelt fagområde.  

Forventede resultater 2019: 

 Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler 
etterleves ved enheten. 

 Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring 
om forskningsetikk. 
 

Forventede resultater 2021:  

 Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene normer og regler for 

forskningsetikk. 

Status for gjennomføring:  
 Mange av instituttets studenter og ansatte følger kurstilbud innen forskningsetikk i regi 

av fakultetet, og IMB er først ute med utrulling av PIFF-kurset for våre vitenskapelig 
ansatte høsten 2019. 

 Temaet forskningsetikk er satt på agendaen i flere omganger i ledergruppen og med 

forskningsgruppeledere. Instituttet har en forskningsrådgiver som følger opp 

kvalitetssystemet overfor prosjektlederne. 

Ta kunnskap i bruk 

UiO skal tilby utdanning og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, formidle kunnskapen 
som skapes og bidra til å ta den i bruk. Dette flerfoldige samfunnsoppdraget gjør at utdanning, 
forskning og formidling må spille sammen, og i nær dialog med samfunnet rundt. Formidling 
handler om å ta kunnskap i bruk og engasjere universitetet i dialog med allmenheten og 
spesialiserte offentligheter.  

Undervisningsoppdraget står sentralt på UiO, men det gjør også dialogen med offentlig 
forvaltning, med kulturlivet, samt kunnskapsutvekslingen med arbeids- og næringslivet. 
Universitetet må og skal bidra til at det norske samfunnet utvikler seg videre basert på en 
opplyst allmenhet og på en tydelig kunnskapsinformert forvaltning og politikk. 

En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv blant annet 
gjennom entreprenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som vårt viktigste 
instrument har fem innsatsområder: «Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og 
lederskap», «Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske allianser og 
møteplasser», «Studentinnovasjon» og «Utdanning». 

UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men studentinnovasjon skal særlig prioriteres 
sammen med kommersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi studenter er den 
gruppen som raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom universitetene og 
arbeidslivet. Det er studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på 
universitetene og i det kreative tilknyttede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2019 må 
derfor være å bidra til å utvikle en sterk og tydelig kultur for studentinnovasjon og 
entreprenørskap.   
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Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:  

Tiltak 5:  
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen 

næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, 
stipendiater og postdoktorer.  

 Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres 
bredt.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete 
resultater. 
 

 
Status for gjennomføring:  

 Tre av IMBs forskergrupper har fått hhv. SPARK- og innovasjonsmidler i 2019. Tre 
skisser til SFI-søknad ble levert fra IMB og ble fulgt opp tett, men endte av ulike årsaker 
ikke opp med en formell søknad denne gang. Flere miljøer har 
kommersialiseringsprosjekter på gang, både i regi av Inven2 og for egen regi. 

 SFI-et Big Insight er blitt evaluert og har fått forlengelse ut 8-årsperioden. 

En helhetlig personalpolitikk  

Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, og UiO må ha høy oppmerksomhet på 
hvordan ansatte blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger til UiO er 
store, men rammebetingelsene endres kontinuerlig. Samfunnets raske endringer og utvikling 
utfordrer UiOs omstillingsevne og alle som jobber ved UiO.  

En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en fremtidsrettet personalpolitikk forankret i 
UiOs grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, målrettet 
organisasjonsutvikling og aktiv personaloppfølging av den enkelte ansatte. En helhetlig 
personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og 
læringsmiljø, er fundamentet for UiOs videre utvikling. Det er behov for å arbeide videre med å 
utvikle et systematisk lærings- og arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønskelig å videreutvikle en 
kultur som fremmer godt samspill og felleskap mellom ulike grupper ansatte og enheter i 
organisasjonen.  

UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for 
trakassering. UiOs ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profesjonell oppfølging av 
studentene.  

Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, toleranse og kollegialitet. Organisasjonen 
vår skal preges av en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle medarbeidere 
og organisasjon. UiO skal videreutvikle lederutviklingskurs- og program, med fokus på 
forsknings-, utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar.  

Innsatsen i perioden skal konsentreres om gjennomføring av fire komplementære og til dels 
overlappende områder med tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrierepolitikk, 
likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot trakassering.  
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Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 6:  
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor 
stillingsgrupper med høy midlertidighet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de 
stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. 

 Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  

 Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor 
enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved 
utgangen av 2017.  

 
Status for gjennomføring:  

 Instituttet deltar i fakultetets arbeid med å identifisere aktuelle tiltak for å redusere 
andelen midlertidige i aktuelle stillingsgrupper. Tiltakene må ta høyde for forskningens 
behov og den konkurransepregete situasjonen våre forskningsmiljøer står i, og den 
store betydningen deres konkurransedyktighet har også for instituttets basisøkonomi.  

 Instituttet følger systematisk opp alle midlertidig ansatte med sikte på 3-årsregelen, og 
er i aktiv dialog med rekrutterende leder i forkant av nyansettelser for å redusere 
andelen midlertidige der det er mulig.  

Tiltak 7: 

Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved 
enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt. 

 Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av 
trakassering. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte. 
 
Status for gjennomføring:  

 Avdelings- og seksjonsledere ved instituttet har deltatt på UiOs kurs i håndtering og 
forebygging av seksuell trakassering. Mange ledere deltok også på 
risikokartleggingskurset. 

 Instituttet planlegger å tilby kurs for samtlige forskningsgruppeledere før nyttår. 

Instituttspesifikke tiltak for å realisere en helhetlig personalpolitikk (nedfelt i IMBs 
årsplan 2019-2021):  

 IMB skal utvikle og etablere et mer smidig og enhetlig system for mottak av nyansatte 
 Ledere har avholdt medarbeidersamtale med alle ansatte som ønsker det  
 Instituttet skal gjennomføre UiOs arbeidsmiljøundersøkelse ARK og følge opp 

resultatene 
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 Bedre oppfølging av gruppelederes norskkunnskaper i tråd med kravene i 
ansettelseskontrakten 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Prosjekt for bedre mottak av nyansatte er gjennomført og tiltak implementert 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er gjennomført ved instituttet 
 
Status for gjennomføring:  

 IMB har utviklet og implementert et mer enhetlig system for mottak av nyansatte. 
Systemet er rullet ut med virkning fra august 2019. Opplegget justeres utover høsten. 

 Instituttets medarbeidere rapporterer at flere har fått tilbud om og gjennomført 
medarbeidersamtaler. 

 En struktur for oppfølging av gruppelederes norskkunnskaper er under utarbeiding ved 
Seksjon for personal og HMS. 

 

Enhetens egne tiltak  

Nedenfor følger en vurdering av resultatoppnåelse for instituttspesifikke mål, med den 

nummereringen som fremkommer av instituttets årsplan 2019-2021: 

 

ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 

 

Mål 7: IMB skal styrke oppfølgingen av ledere på alle nivåer  

 

Tiltak: 

 IMB skal etablere 1) introduksjonsprogram for alle nyansatte forskningsgruppeledere 

og 2) et opplegg for kompetanseheving av forskningsgruppeledere, tilpasset deres 

fullmakter og funksjoner 

 IMBs lederhåndbok målrettet mot IMBs linjeledere skal vedlikeholdes og markedsføres 

 Alle nye gruppeledere ved IMB skal innen en 4-årsperiode gjennomføre 

forskningslederprogrammet, og samtlige gruppeledere ved instituttet skal få tilbud om 

det samme 

 Implementere IMBs nye strategi på alle nivåer i organisasjonen 

 Gjennomføre evaluering av nye lederroller  

 

Forventede resultater 2019: 

 Lederhåndboken er kjent blant alle gruppeledere og i aktiv bruk 

 

Forventede resultater 2021: 

 IMB har etablert et opplegg for informasjon og kompetanseheving av ledere på alle 

nivåer 

 Lederrollene ved IMB er evaluert og deres funksjon og ansvarsområde oppfattes som 

avklart og håndterbart 
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Status for gjennomføring:  

 Lederhåndboken oppdateres jevnlig og er kjent blant alle gruppeledere. Den brukes 

aktivt i forbindelse med opplæring av nye gruppeledere ved instituttet. 

 Det planlegges en enkel evaluering av den nye organisasjonsstrukturen fra 2015 og de 

nye lederrollene før nyttår 2019. 

 Gruppeledere oppfordres til deltakelse på forskningslederprogrammet, og mange av 

våre gruppeledere har gjennomført kurset. 

 Nye gruppeledere gis individuell eller gruppevis opplæring av instituttets 

seksjonssjefer. Arbeid med mer systematisk opplæringsprogram for nye ledere er 

planlagt startet opp V2020. 

 

Mål 8: Instituttet skal styrke det systematiske HMS-arbeidet  

 

Tiltak: 

 V2019: Videreutvikle HMS-årshjul for virksomheten 

 V2019: Evaluere arbeidsdelingen mellom laboratorierådgiverne ved avdelingene og 

HMS-funksjonen sentralt ved IMB 

 HMS-kurs og øvelser skal tilpasses vår virksomhet 

 Styrke samhandling mellom lokale verneombud og linjeledelsen 

 H2019: Etablere metodikk for å gjennomføre risikovurderinger tilpasset vår virksomhet 

i samarbeid med UiOs sentrale enhet for HMS og beredskap (EHMSB) 

 V2020: Implementere metodikk for risikovurdering i IMBs fagavdelinger med vekt på 

lab 

 Styrke kjennskapen til og bruken av UiOs HMS-avvikssystem, stoffkartoteket ECO Online 

og innmeldingsskjemaet Eiendomstjenester blant alle ansatte 

 

Forventede resultater 2019: 

 Faste møtepunkter er etablert mellom verneombud og linjeledelse på alle nivåer 

 HMS-årshjul er oppdatert 

 Økt bruk av HMS-avvikssystem sammenlignet med 2018  

 

Forventede resultater 2021: 

 IMBs linjeledere har god kompetanse om HMS i tråd med sitt ansvarsområde 

 Metodikk er etablert for gjennomføring av risikovurderinger tilpasset vår virksomhet på 

ulike nivåer 

 Alle prosedyrer i lab er risikovurdert  

 

Status for gjennomføring:  

 Systematiske HMS-aktiviteter er innarbeidet i instituttets overgripende 

virksomhetskalender. 

 Arbeidsdelingen mellom laboratorierådgiverne ved avdelingene og HMS-funksjonen 

sentralt ved IMB evalueres høsten 2019. 

 Instituttet har per 2. tertial 2019 planlagt og gjennomført en rekke HMS-kurs tilpasset 

vår virksomhet, herunder kurs i ECOonline, avvikshåndtering og HMS 

introduksjonskurs. Vi arbeider høsten 2019 med å tilpasse det obligatoriske HMS-kurset 

for linjeledere til vår organisasjon. 
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 Et fellesmøte for verneombud og ledere av verneområder planlegges høsten 2019. 

 IMBs HMS-team har forberedt et systematisk arbeid med risikokartlegging våren 2019. 

Som forberedelse til risikokartleggingsarbeidet har instituttet gjennomført en storstilt 

kjemikalieopprydding. Høsten 2019 igangsettes risikovurdering av 

disseksjonsavdelingen som et første steg i en full risikokartlegging av instituttet i regi av 

Enhet for HMS og beredskap (HMSB).  

 

Mål 9: Effektiv ressursforvaltning og velfungerende støttefunksjoner 

IMB skal arbeide for å beholde og utvikle velfungerende tekniske og administrative 

støttefunksjoner. IMB skal arbeide for en rasjonell og hensiktsmessig bruk av arealer og utstyr i 

tråd med øvrige målsettinger. 

 

Tiltak: 

 V2019: Gjennomføre evaluering av praktisering av leiested og driftssted ved IMB, som 

utgangspunkt for økt sambruk av vitenskapelig utstyr 

 2019: Følge opp resultater og tiltak fra kartleggingen av tjenestetilbud i og 

brukertilfredshet med Seksjon for intern service  

 2019: Effektivisere arealutnyttelsen slik at Oslo Centre for Biostatistics and 

Epidemiology (OCBE) kan samlokaliseres på Domus Medica 

 Tydeliggjøre ansvarsforhold og bedre samarbeidet med UiOs Eiendomsavdeling 

 Arbeide for oppussing og integrering av de gamle dyrestallslokalene i den nye 

avdelingen i Domus Medica for å styrke laboratoriekapasiteten 

 

Forventede resultater 2019: 

 Praktisering av leiested og driftssted ved IMB er evaluert 

 

Forventede resultater 2021: 

 Tjenestetilbudet og kompetansen i Seksjon for intern service er kjent blant de ansatte og 

avstemt med virksomhetens behov 

 Bedre arealutnyttelse som understøtter instituttets behov 

 Fremtidsrettet utstyrspark og økt sambruk av vitenskapelig utstyr  

 Styrket kapasitet til eksperimentelle laboratorier og flere eksterne brukere tilknyttet 

Avdeling for komparativ medisin 

Status for gjennomføring:  
 Evaluering av leiestedsmodellen ved IMB er påbegynt og har som mål å være fullført før 

årsskiftet. Det er bl.a. gjort et omfattende arbeid for å oppdatere prismodellen ved 

komparativ medisin for å sikre at den speiler det reelle kostnadsnivået for de tjenestene 

som tilbys brukerne.  

 Flere av våre forskningsinfrastrukturer er vurdert godkjent som UiO kjernefasiliteter, og 

enkelte inngår nå i større samarbeid for å heve kvaliteten og øke tilgangen til utstyret.  

 Flere tiltak er identifisert og implementert etter kartleggingen i Seksjon for intern 

service. Det gjenstår fortsatt å fullføre sluttrapporten for å dokumentere arbeidet. 

 Samtlige avdelinger ved instituttet har bidratt til bedre arealutnyttelse på ulike måter. 

Avdeling for molekylærvitenskap har gjennomført og gjennomfører fortsatt store flytte- 

og ryddeprosesser som har gitt rom for etablering av nytt SFF og utvidelse av OCBE 
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innenfor eksisterende arealer. Forberedelsene til samlokaliseringen av OCBE er i 

sluttfasen og gjennomføres i løpet av høsten. Forventningene til kontor- og labplass for 

fast ansatte gruppeledere som går av for aldersgrensen er tydeliggjort i reviderte 

retningslinjer for emeriti ved instituttet. 

 Instituttledelsen har tatt initiativ til en prosess med universitetsledelsen for å 
tydeliggjøre ansvarsforhold og bedre samarbeidet med UiOs Eiendomsavdeling. 

 Oppussing av de gamle dyrestallslokalene for å styrke laboratoriekapasiteten ble vedtatt 

av UiOs styre før sommeren. 



Vedlegg 3 

Kandidater og søknadstall Master i klinisk ernæringsfysiologi 
 
Antall uteksaminerte kandidater  
For første gang etter omlegging av ernæringsstudiet til femårig mastergrad, oppnådde IMB i 
fjor måltallet satt av Kunnskapsdepartementet på 32 uteksaminerte kandidater per år. På grunn 
av noe etterslep fra tidligere kull avla 35 kandidater mastereksamen i klinisk ernæringsfysiologi 
i 2018. I tillegg avla to kandidater toårig mastereksamen. Se tabell 1. 
 

 
 
Prognosen er at måltallet også kan nås inneværende år. Så langt er det uteksaminert 30 
kandidater i 2019. Ytterligere to kandidater antas å levere masteroppgaven i løpet av høsten.   
 

Søknadstall 
Søkertallet til femårig masterstudie i klinisk ernæringsfysiologi har vært forholdsvis stabilt de 
siste årene, med en liten topp i 2018. Antall kvalifiserte søkere for 2016, 2017, 2018 og 2019 var 
henholdsvis 518, 512, 535 og 516.  
 
Tabellene under viser kjønnssammensetning og prioritet for søkere som tilbys studieplass 
(tabell 2) og for søkere som møter opp til studiestart (tabell 3).  
 
Tabell 2: Antall søkere som får tilbud om studieplass 

 
 
På grunn av frafallsproblematikk, spesielt i de tidlige semestrene, tas det hvert år opp flere 
studenter enn antall studieplasser (35). 
 
Tabell 3: Antall søkere som møter opp til studiestart

 



Av 516 kvalifiserte søkere, fikk 100 tilbud om studieplass høsten 2019, herav 87 jenter og 13 
gutter. Det møtte opp 48 studenter til studiestart, 39 jenter og 9 gutter. Av de som møtte opp 
hadde 16 dette studiet som sin 1. prioritet når de søkte, og 6 hadde det som sin 2. prioritet. De 
øvrige 26 hadde prioritert femårig masterstudie i klinisk ernæringsfysiologi lavere. 
 
Det er spesielt gledelig at både antall gutter som får opptak og antall gutter som møter opp, er 
stigende. Andelen gutter var 13 % av de som fikk tilbud om studieplass og 18 % av de som 
møtte opp. Det kan være flere årsaker til den positive utviklingen, men det kan ha sammenheng 
med at Avdeling for ernæringsvitenskap har iverksatt flere tiltak for å stimulere gutter til å søke 
opptak. Blant annet er det innført et eget emne i idrettsernæring som muligens appellerer til 
gutter.    
 

Suppleringsopptak 
I tillegg til det nasjonale opptak (NOM opptak), tok klinisk ernæring opp kvalifiserte søkere til 
5.- og 7. semester høsten 2019. Det ble behandlet totalt 80 søknader (søknadsalternativer) fra 
46 søkere. Femten av søkerne fikk tilbud om opptak til 5. semester og to til 7. semester. 
Dessverre var det kun fire som møtte opp til 5. semester, og en som møtte til 7. semester. 
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2019 
 

1. Innledning 
 

Helsam har i andre tertial 2019 primært fokusert på utviklingsprosjekter for masterprogrammene 
og på instituttets økonomiske situasjon. Vi har også fått inn nye ledere i to av avdelingene våre og i 
Seksjon for forskningsadministrasjon.  
 
Vi har sluttført prosessen med omlegging av masterprogrammene International Community 
Health og Tverrfaglig helseforskning. Reviderte studieprogramplaner er klare og det jobbes nå med 
å forberede implementeringen av endringene. De reviderte programmene vil ha første opptak 
høsten 2020.  Søknads- og opptakstall (se vedlagte oversikt) for bachelor- og masterprogrammene 
viser at omdisponeringen av studieplasser gjør at vi nyttiggjør oss studieplassene på en bedre måte, 
og vi forventer å kunne oppnå økt studiepoengproduksjon parallelt med en svak reduksjon i 
undervisningsinnsatsen. Søkertallene viser for øvrig positiv utvikling for studieprogrammene og 
jevnt over tilfredsstillende søknadstall med unntak for AGS-programmet.   
 
Helsam har også fått støtte til vedtak om å erstatte dagens masterprogram i Avansert geriatrisk 
sykepleie (AGS) med et program i Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS).  AGS-programmet er 
der vi pt sliter mest med søkertallet, i tillegg har programmet såpass få studieplasser at 
undervisningsinnsatsen pr studiepoeng blir høy. For å få til et bærekraftig AKS-program arbeides 
det for et mulig dobbeltgradsprogram i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Høgskole. Det vil 
tidligst kunne etableres fra opptaket i 2021.  
 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  
Helsam har gjennomgående oppnådd produksjonsresultater i tråd med forventninger og måltall. 
Instituttet er godt fornøyd med tilfanget av nye NFR-prosjekter og er spent på om den positive 
utviklingen vil vedvare etter vårens søknadsrunde. Vi ser at omfanget av søknader til EU øker, 
hvorav flere har vært svært nære å oppnå finansering. Forventningene til en økning i denne 
porteføljen er derfor opprettholdt også i videre prognoser.  

Studiepoeng og uteksaminerte kandidater viser en svak positiv tendens. Vi forventer en økning for 
masterprogrammene i årene som kommer som følge av omdisponeringen av studieplasser. Avlagte 
doktorgrader ligger noe under det vi kunne forvente gitt en jevn økning av antall kandidater på 
phd-programmet. Produksjonen hittil i år tilsier at vi vil ligge på omtrent samme nivå som de to 
siste årene.  

Publikasjonspoengene ligger på et stabilt høyt nivå og vi forventer ingen vesentlige endringer i 
produksjonen framover. 
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3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Helsams økonomiske situasjon er krevende. Årsprognosen viser en svak bedring fra budsjettet i 
desember, primært som følge av sterkere nettobidrag fra de eksterne prosjektene. Vi ligger likevel 
an til et akkumulert merforbruk på over 14 mill ved utgangen av året, og det vil bli en meget 
krevende jobb å kunne levere en langtidsprognose til desember som viser balanse innen 2024.  

Nåværende prognose viser dog tendenser til en svak bedring av den økonomiske situasjonen hvor 
vi forventer å gå fra et betydelig isolert merforbruk til et svakt isolert mindreforbruk. Instituttets 
basisøkonomi er i svært stor grad avhengig av utviklingen av nettobidraget fra prosjektene, noe 
som representerer et betydelig risikomoment. Vi viser til vedlagte økonomirapport for en mer 
detaljert beskrivelse av den økonomiske situasjonen.  

 

 

12. september 2019 

 

Terje P. Hagen      Knut Tore Stokke 
instituttleder       administrasjonssjef 

  



  
 

 

 

 

Oversikt over søkertall bachelor og masterprogrammer 

 

 

 

Studieprogram
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

EU HEM* 241 396 510 145 306 380 127 171 195 110 160 147 76 112 96 15 22 19
Interdisiplinær helseforskning 77 107 126 59 70 93 62 95 105 57 76 51 27 41 50 20 28 39
Health Economics, Policy and Managem 531 538 657 242 242 284 177 190 232 64 71 64 38 32 38 35 28 32
International Community Health 339 414 478 222 254 320 147 190 241 52 64 69 30 31 37 19 24 30
Sykepleievitenskap 53 89 0 34 58 0 40 67 0 31 55 0 12 24 0 10 19 0
Avansert geriatrisk sykepleie 41 41 46 38 30 44 21 17 24 19 15 24 12 10 14 11 9 11
Helseadministrasjon 140 107 125 132 96 111 104 85 86 35 35 33 34 33 32 27 33 31
Bachelor Helseledesle og helseøkonom 1232 1264 1324 154 173 180 1105 1141 1234 133 155 126 76 78 73 68 61
Totalt 2654 2956 3266 1026 1229 1412 1783 1956 2117 501 631 514 305 361 340 137 231 223

* 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 Tilbud Svart ja Møtt



  
 

 

 

 

 



Økonomirapport 
 

1 
 

Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Terje P. Hagen 
Knut Tore Stokke 

Periode:  
T2– 2019 

 

Økonomirapport Helsam T2 2019 
Helsams økonomiske situasjon er svært krevende med et betydelig akkumulert merforbruk 
på basis. Det er ikke kommet inn vesentlige endringer i årsprognosen siden forrige 
rapportering. En vesentlig del av høstens budsjettarbeid vil bestå av bedre kvalitetssikring av 
langtidsprognosen på basis med mål om å kunne oppnå balanse innen utgangen av 2024. 
Arbeidet er påbegynt i forbindelse med denne rapporteringen og oppdateringen av prognose, 
men det gjenstår et vesentlig kvalitetssikringsarbeid.  
 
Instituttet har et visst økonomisk handlingsrom i form av ventede avganger i faste stillinger, 
men det er betydelig risiko for fall i framtidige inntekter dersom det blir nødvendig å bruke 
hele dette handlingsrommet for å oppnå balanse. Strategien så langt har vært å gjøre kritiske 
vurderinger av muligheten for å utsette nyansettelser for å hindre at innsparinger gir 
framtidig produksjonsfall.  
 
Vi har også forventninger om å oppnå noe effektivisering av undervisningsinnsats og en 
tydeligere normering av innsatsen på tvers av våre programmer gjennom de endringene som 
kommer i masterprogramporteføljen.  
 
Helsam har ikke foretatt forhåndsdisponeringer.  
 
Basisvirksomhet 

 
 
Regnskapet i basisøkonomien for 2. tertial 2019 viser i stor grad utvikling som budsjettert i 
desember 2018. Endringene i årsprognosen er hovedsakelig knyttet til et noe sterkere 
nettobidrag fra prosjektene som bidrar til at det akkumulerte overforbruket forventes å bli 
litt mindre enn ved budsjetteringen. Økningen i nettobidrag gir også i noen grad større 
personalkostnader på basis som følge av vikarbehov på grunn av frikjøp av faste ansatte.  
 
Det er en svak positiv tendens i basisøkonomien for 2020 hvor vi forventer å gå fra et 
betydelig isolert overforbruk til et svakt mindreforbruk. I det videre arbeidet med neste års 
budsjett og langtidsprognose vil målet være å opprettholde og forsterke denne tendensen og 
dermed gradvis redusere det akkumulerte overforbruket til null. Den oppdaterte prognosen 
viser at det er oppnåelig innen 2024. Forutsetningene som prognosen bygger på er 
opprettholdelse av årsverkene i faste vitenskapelige stillinger gjennom perioden, en viss 
reduksjon i driftskostnadene, og ikke minst en ambisiøs men ikke urealistisk framskrivning 

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2018

Regnskap 
T2 2019

Års-
regnskap 

2018

Års-
budsjett 

2019

Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Inntekter -60,86 -61,43 -100,50 -97,58 -97,10 -100,48 -97,20 -99,45 -97,64
Personalkostnader 76,04 78,56 122,50 120,33 122,43 119,61 120,97 118,03 117,05
Driftskostnader 8,12 8,03 13,45 13,77 13,53 13,13 12,80 12,74 12,52
Investeringer 0,81 1,53 2,16 1,50 1,68 1,50 1,50 1,50 1,50
Isolert mer-/mindreforbruk 
uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 24,12 26,70 37,61 38,01 40,55 33,76 38,07 32,82 33,43
Nettobidrag -19,83 -22,36 -31,43 -30,12 -32,82 -33,51 -33,50 -37,93 -39,64
Prosjektavslutning 0,38 -1,17 2,50 -0,17 -1,13 -0,98 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk 4,67 3,17 8,68 7,72 6,60 -0,73 4,58 -5,11 -6,21
Overført fra i fjor -1,28 7,40 -1,28 7,40 7,37 13,96 13,23 17,81 12,70
Akkumulert mer-
/mindreforbruk 3,39 10,57 7,40 15,12 13,96 13,23 17,81 12,70 6,49
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av framtidige nye eksterne inntekter. Det er risiko knyttet både til om vi klarer å hente inn 
tilstrekkelig med nye eksternfinaniserte prosjekter, men også til om en slik utvikling i tilfelle 
vil innebære økning i personalkostnadene på basis som følge av frikjøpsvikarer. Vi 
planlegger for en mer detaljert analyse av dette fram mot budsjett og ny langtidsprognose i 
desember.  
 
 
Eksternt finansiert virksomhet 
 

 
 
 
Den eksternfinansierte aktiviteten er noe høyere enn budsjettert for 2019, noe som bidrar til 
å styrke nettobidraget til basisøkonomien. Forventningene til ny eksternfinansiert aktivitet 
er primært knyttet til 2021 og videre framover, men også for 2020 ligger det inne noen 
såkalte dummy-prosjekter som skal simulere nye ukjente prosjekter med oppstart det året.  
 
Det er en risiko i prognosesettingen for den eksternfinansierte virksomheten at det oppstår 
forsinkelser i prosjektene, typisk at data og/eller prosjektansatte kommer senere enn 
planlagt. Høstens framdriftsrapportering til NFR vil potensielt kunne innebære at noe av 
årets antatte NFR-inntekt forskyves inn i neste år på grunn av lavere aktivitet i prosjektene 
enn budsjettert. Det er sjelden at det motsatte er tilfelle med høyere aktivitet enn forventet. 
Prognosetallene er ikke korrigert for en slik tendens, og det er derfor en viss risiko for at 
aktivitetsnivået overvurderes slik at både aktivitetsnivå og dermed også nettobidraget til 
basis blir svakere enn årsprognosen viser.   

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2018

Regnskap 
T2 2019

Års-
regnskap 

2018

Års-
budsjett 

2019

Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Inntekter -49,44 -66,24 -105,21 -102,97 -114,35 -123,92 -117,00 -119,00 -121,00
Personalkostnader 32,22 36,63 52,86 59,84 65,26 67,69 65,65 62,34 63,07
Driftskostnader 11,14 10,37 21,22 26,00 31,47 24,30 17,48 26,03 19,57
Investeringer 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Isolert mer-/mindreforbruk 
uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -6,08 -19,24 -31,13 -17,11 -17,60 -31,92 -33,85 -30,62 -38,34
Nettobidrag 19,86 22,56 31,67 28,67 33,81 34,20 33,47 37,80 39,35
Prosjektavslutning -0,38 1,17 -2,50 0,17 -0,73 0,98 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk 13,39 4,49 -1,97 11,73 15,47 3,26 -0,38 7,19 1,01
Overført fra i fjor -32,33 -34,31 -32,33 -34,31 -34,31 -18,84 -15,58 -15,96 -8,78
Saldo -18,94 -29,82 -34,30 -22,58 -18,84 -15,58 -15,96 -8,78 -7,77
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Rapportering om gjennomføring av årsplan 2019-2021 
 
Helsam har i denne rapporteringen kun tatt utgangspunkt i tiltak i UiOs årsplan og ikke 
vektlagt tiltak i fakultetets eller instituttets årsplaner.  

 
Fremragende utdanning og læringsmiljø 
UiO skal videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud basert på en sterkere og tydeligere 
kobling mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte aktive forskere i et inkluderende 
læringsmiljø, preget av gode internasjonale kontakter, en aktiv tilbakemeldingskultur og et 
lærende fellesskap der den mest oppdaterte kunnskapen tas i bruk. UiO- studentene skal lære å 
ta i bruk vitenskapelige metoder og tenkemåter. De må sikres gode analytiske ferdigheter, og 
settes i stand til å vurdere holdbarheten av informasjon og argumenter, samt bidra til å løse vår 
tids viktigste oppgaver i samfunns- og arbeidsliv. Etableringen av et godt samspill mellom 
faglige, teknologiske og pedagogiske utviklingsprosesser vil være en hovedoppgave de 
kommende årene.  

UiOs videre satsing på utdanning skal forsterke og fokusere innsatsen på tvers av fakulteter og 
fagmiljøer, basert på utviklingsarbeidet som allerede er i gang. Arbeidet med å skape gode 
arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling skal styrkes. UiO vil satse systematisk på 
utdanningsledelse, sørge for et solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utvikle gode 
støtteressurser på utdanningsområdet. 

LINK, som er UiOs senter for læring og utdanning, og senterets samarbeid med enhetene vil stå 
sentralt i videreutviklingen av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. Det er også viktig å 
utnytte kompetansen ved eksisterende og nye sentre for fremragende utdanning, samt følge 
opp arbeidet med merittering av utdanningsfaglig kompetanse.  
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene1: 

Tiltak 1:   
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i 
fagmiljøet.  

• Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis 
i studiet skal styrkes og har påbegynt gjennomføring av tiltakene. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
• Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til 

studentene som er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte. 
• Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår. 
• Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid. 

 
Status for gjennomføring:  

                                                      
1 Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte 
under universitetsstyret. 
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Helsam har videreutviklet introduksjonsuken ved semesterstart for bachelor- og 
masterstudentene. Det gjennomføres nå blant annet et innføringskurs i det norske 
helsesystemet for utenlandsstudenter og studenter uten bakgrunn fra helsesektoren eller 
helsefagene.  Introduksjonsuka har også vesentlige sosiale elementer slik vi kjenner dem fra 
andre studier. BA i helseledelse og helseøkonomi gjennomfører hvert annet år en ekskursjon til 
København der blant annet besøk hos WHO Europe inngår. 
 
Vår opplevelse er at studentene på masternivå er godt integrer i sine fagmiljøer og at de får god 
oppfølging gjennom studiet. For bachelorstudentene så er integreringen i fagmiljøet noe 
svakere, dels fordi de i et bachelorløp skal ta emner ved andre fakultet og dels fordi nivået i mer 
begrenset grad gjør det mulig å trekke studentene inn i forskningsprosjekter i miljøene.  

Tiltak 2:  
Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere 
studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og 
arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert 
digitalt læringsmiljø. 

• Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt 
antallet studenter som tar praksisemner. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til 
rette for aktiv læring. 

• Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis. 
• Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning. 

 
Status for gjennomføring:  
Helsam har implementert bruk av Canvas uten at vi kan si at potensialet i canvas er utnyttet. 

I reorganiseringen av masterprogrammene på instituttet har det vært vektlagt ønsker og behov 
fra arbeidslivet for å sikre programmenes relevans. Det er i dag praksisemner på de fleste av 
masterutdanningene og i medisinutdanningen.  

Grensesprengende forskning 
UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, grunnleggende forskning er vårt 
fundament og utgangspunktet for nytenkende og grensesprengende forskning. Gjennomslag i de 
åpne, prestisjetunge virkemidlene som Sentre for fremragende forskning (SFF), FRIPRO og ERC 
er uttrykk for kvalitet.  

Universitetet hevder seg i dag svært godt nasjonalt og godt i en europeisk setting, men må 
fortsatt arbeide for økt gjennomslag på de åpne arenaer hvor kvalitet er hovedkriteriet ved 
evaluering. UiO hevder seg også godt i deler av EUs øvrige rammeprogram, men utnytter ikke 
mulighetene godt nok. Deltagelsen i EUs rammeprogram må økes ytterligere, og det innenfor 
hele bredden av programmet.  

SAB-evalueringen utfordret UiO på en for svak kultur for å se ut av fagmiljøet og ut av 
universitetet og på tverrfaglighet. Vi må sørge for at kompetansen, perspektivene og 
spørsmålene som finnes eller målbæres i ulike deler av institusjonen og i ulike deler av 
samfunnet, påvirker forskernes og UiOs egen tenking og videre utvikling.  
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Samarbeid er en sentral verdi for å videreutvikle UiO. Samarbeid inspirerer til nytenkning, 
fremmer kvalitet og bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. Tverrfaglighet og samarbeid er 
også helt nødvendig for at UiO skal kunne bidra til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål, og til 
forståelse og løsning på store samfunnsutfordringene. Forskningssamarbeid på tvers av 
fagområder bør ha enda større oppmerksomhet. Her spiller UiOs tverrgående satsinger innen 
Livsvitenskap, Energi og Norden en sentral rolle.  

Institusjonell integritet og en gjennomgående tydelig forskningsetisk bevissthet er en 
forutsetning for UiO som et viktig forskersamfunn, for all forskning, og for vår betydning som 
samfunnsinstitusjon. Dette er ikke mindre viktig i en tid med falske nyheter og tiltakende forakt 
for kunnskap og ekspertise. Det er behov for kompetanseheving av ansatte og studenter. 
Utvikling av et kursopplegg må skje i samarbeid mellom fakultetene og tilsvarende enheter og 
UiO:Ledelsen og støtteenheter. 
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 3:  
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens 
prioriteringer og European Research Council (ERC).  

Forventede resultater ved utgangen av 2019:  
• Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:  

- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen 
- utviklet insentiver for koordinatorprosjekter  
- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter 

mulighetene i EUs rammeprogram 
• Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions. 

 
Forventede resultater ved utgangen 2021:  

• Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske 
samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen. 
 

Status for gjennomføring:  
Helsam har hatt en markant økning i antallet søknader til EU både i 2017 og 2018 sammenlignet 
med tidligere år. Dessverre har ikke økningen i antall søknader ennå gitt seg utslag i noen 
vesentlig vekst i nye prosjekter, men vi forventer at dette vil endre seg ettersom flere av våre 
ansatte får erfaring med EU-søknader. Kombinasjonen av lokal søknadsstøtte på instituttet og 
EEFet ved fakultetet har vært viktige for å stimulere til flere søknader.   

Tiltak 4:  
Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten 
rundt forskningsetiske problemstillinger.  Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at 
forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende 
lover og regler innen aktuelt fagområde.  

Forventede resultater 2019: 
• Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler 

etterleves ved enheten. 
• Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring 

om forskningsetikk. 
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Forventede resultater 2021:  
• Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene normer og regler for 

forskningsetikk. 

 
Status for gjennomføring:  
Helsam har jobbet med rutineutvikling både for masterprosjekter og delegasjonen av rollen 
som forskningsansvarliges representant.  

I de reviderte masterprogrammene International Community Health og Tverrfaglig 
helseforskning er det lagt inn et eget felles emne i forskningsetikk. Forskningsetikk dekkes også 
innenfor de andre masterprogrammene, primært gjennom metodeemnene (emner i 
forskningsdesign). 

Det er gjennomført avdelingsvise møter om endringene som følger av ny personvernlovgivning 
og de nye retningslinjene er implementert gjennom prosjektsøknader som nå sendes.   

Ta kunnskap i bruk 
UiO skal tilby utdanning og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, formidle kunnskapen 
som skapes og bidra til å ta den i bruk. Dette flerfoldige samfunnsoppdraget gjør at utdanning, 
forskning og formidling må spille sammen, og i nær dialog med samfunnet rundt. Formidling 
handler om å ta kunnskap i bruk og engasjere universitetet i dialog med allmenheten og 
spesialiserte offentligheter.  

Undervisningsoppdraget står sentralt på UiO, men det gjør også dialogen med offentlig 
forvaltning, med kulturlivet, samt kunnskapsutvekslingen med arbeids- og næringslivet. 
Universitetet må og skal bidra til at det norske samfunnet utvikler seg videre basert på en 
opplyst allmenhet og på en tydelig kunnskapsinformert forvaltning og politikk. 

En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv blant annet 
gjennom entreprenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som vårt viktigste 
instrument har fem innsatsområder: «Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og 
lederskap», «Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske allianser og 
møteplasser», «Studentinnovasjon» og «Utdanning». 

UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men studentinnovasjon skal særlig prioriteres 
sammen med kommersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi studenter er den 
gruppen som raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom universitetene og 
arbeidslivet. Det er studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på 
universitetene og i det kreative tilknyttede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2019 må 
derfor være å bidra til å utvikle en sterk og tydelig kultur for studentinnovasjon og 
entreprenørskap.   

 
Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:  

Tiltak 5:  
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen 
næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, 
stipendiater og postdoktorer.  
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• Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres 
bredt.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete 
resultater. 
 

 
Status for gjennomføring:  
Helselederskolen er et kurs på masternivå utviklet i samarbeid mellom Legeforeningen og 
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Kurset blir en del 
av Helselederprogrammet, en samling av ledersatsinger som Legeforeningen anbefaler til sine 
medlemmer. Kurset er åpent for medisinstudenter og har egne moduler om innovasjon.  

En helhetlig personalpolitikk  
Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, og UiO må ha høy oppmerksomhet på 
hvordan ansatte blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger til UiO er 
store, men rammebetingelsene endres kontinuerlig. Samfunnets raske endringer og utvikling 
utfordrer UiOs omstillingsevne og alle som jobber ved UiO.  

En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en fremtidsrettet personalpolitikk forankret i 
UiOs grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, målrettet 
organisasjonsutvikling og aktiv personaloppfølging av den enkelte ansatte. En helhetlig 
personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og 
læringsmiljø, er fundamentet for UiOs videre utvikling. Det er behov for å arbeide videre med å 
utvikle et systematisk lærings- og arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønskelig å videreutvikle en 
kultur som fremmer godt samspill og felleskap mellom ulike grupper ansatte og enheter i 
organisasjonen.  

UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for 
trakassering. UiOs ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profesjonell oppfølging av 
studentene.  

Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, toleranse og kollegialitet. Organisasjonen 
vår skal preges av en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle medarbeidere 
og organisasjon. UiO skal videreutvikle lederutviklingskurs- og program, med fokus på 
forsknings-, utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar.  

Innsatsen i perioden skal konsentreres om gjennomføring av fire komplementære og til dels 
overlappende områder med tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrierepolitikk, 
likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot trakassering.  

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 6:  
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor 
stillingsgrupper med høy midlertidighet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de 
stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. 

• Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
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• Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor 
enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved 
utgangen av 2017.  
 

Status for gjennomføring:  
Helsam har siden 2017 jobbet planmessig med tiltak og utvikling av faste rutiner for å 
redusere midlertidighet. Rutinene begynner å bli godt implementert og vi opplever at det er 
nokså stor bevissthet rundt dette i miljøene. 
 
Eksempler på tiltak og rutiner som vi jobber fortløpende med er; 

• Tertialvise gjennomganger av både ansatte oversikter og økonomi, med Helsams 
avdelingsledere, hvor «midlertidighet» er et eget, fast punkt på agendaen.  

• Når det fra miljøene anmodes om tilsetting eller kunngjøring av midlertidig stilling 
brukes «kontrollspørsmålene» som er utarbeidet for å ta ned midlertidighet aktivt.  

• Personalkonsulent-teamet har jevnlig fokus på temaet midlertidighet, både i teamets 
faste møter og at det i tillegg arbeides med dette i egne arbeidsseminar.  

• Det jobbes aktivt med å sette seg inn i lov og regelverk, og der hvor man trenger 
avklaringer er man aktiv med å finne mer kunnskap hos UiOs eksperter (juristene). 
Teamet deltar alltid i både UiOs sentrale og fakultetsvise nettverk for 
personalkonsulenter. På denne måten mener vi å ha god kompetanse innad i vårt 
team, noe som vi mener er en viktig forutsetning for å kunne jobbe aktivt med å 
redusere midlertidigheten ved UiO og i vår enhet. 

 
Vi opplever at effektene av våre rutiner har ført til økt bevissthet og sannsynligvis også en 
viss reduksjon og at vi får til flere faste tilsettinger enn tidligere. Når det er sagt så opplever 
vi utfordringer knyttet til det å tilsette fast i eksternfinansiert virksomhet. 

Tiltak 7:  
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved 
enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt. 

• Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av 
trakassering. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte. 
 
Avdelingsledere og seksjonsledere ved Helsam har deltatt på UiOs kurs. Lokale 
risikovurdering gjøres som en oppfølging av kursingen.  

 
 



    
  

  
 

Vedlegg 3 
Institutt for Helse og samfunn (Helsam) sine masterstudier: 
 
Instituttet har sluttført prosessen med omlegging av masterprogrammene International 
Community Health og Tverrfaglig helseforskning. Reviderte studieprogramplaner er klare og det 
jobbes nå med å forberede implementeringen av endringene. De reviderte programmene vil ha 
første opptak høsten 2020.  Søknads- og opptakstall (se vedlagte oversikt) for bachelor- og 
masterprogrammene viser at omdisponeringen av studieplasser gjør at vi nyttiggjør oss 
studieplassene på en bedre måte, og vi forventer å kunne oppnå økt studiepoengproduksjon 
parallelt med en svak reduksjon i undervisningsinnsatsen. Søkertallene viser for øvrig positiv 
utvikling for studieprogrammene og jevnt over tilfredsstillende søknadstall med unntak for AGS-
programmet.   
 
Det kan se ut som om vi har klart å komme oss rundt utfordringen med manglende dialog med den 
enkelte søker ettersom det er flere av de som får tilbudet som takker ja og møter.  
 
- Vi har hatt litt dialog med SOT om antall tilbud på bachelorprogrammet. SOT opplevde nok at vi 
ga i overkant mange tilbud med tanke på at vi har 40 studieplasser pr år i programmet. Her er 
UiOs signaler litt utydelige; på den ene siden så er det et fokus på tiltak som skal ta ned frafallet og 
koble studentene mot fagmiljøet (ref årsplanen). Disse tiltakene kunne tilsi at vi skulle overbooke 
mindre og bruke mer ressurser på å holde fast de som begynner. På den andre siden så tilsier jo 
resultatkomponentene at vi bør være opptatt av å holde oppe produksjonen og da må vi starte med 
en del flere enn det vi skal ha ut etter 3 år.   
 
- Vi ser at for EU-HEM-programmet så har vi fått betydelig effekt av status som Erasmus mundus-
program som de fikk tildelt i fjor. Det betyr at programmet kan tilby svært gunstige 
stipendordninger til de beste studentene og må forstås som et kvalitetsstempel på programmet.  Se 
detaljer på: http://eu-hem.eu/scholarships/  
 
Helsam har også fått støtte til vedtak om å erstatte dagens masterprogram i Avansert geriatrisk 
sykepleie (AGS) med et program i Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS).  AGS-programmet er 
der vi pt sliter mest med søkertallet, i tillegg har programmet såpass få studieplasser at 
undervisningsinnsatsen pr studiepoeng blir høy. For å få til et bærekraftig AKS-program arbeides 
det for et mulig dobbeltgradsprogram i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Høgskole. Det vil 
tidligst kunne etableres fra opptaket i 2021.  
 
  

http://eu-hem.eu/scholarships/


Tabell 
 
Detalj oversikt over søkermasse til Helsam sine studier 

 
 

 

   

Studieprogram
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

EU HEM* 241 396 510 145 306 380 127 171 195 110 160 147 76 112 96 15 22 19
Interdisiplinær helseforskning 77 107 126 59 70 93 62 95 105 57 76 51 27 41 50 20 28 39
Health Economics, Policy and Managem 531 538 657 242 242 284 177 190 232 64 71 64 38 32 38 35 28 32
International Community Health 339 414 478 222 254 320 147 190 241 52 64 69 30 31 37 19 24 30
Sykepleievitenskap 53 89 0 34 58 0 40 67 0 31 55 0 12 24 0 10 19 0
Avansert geriatrisk sykepleie 41 41 46 38 30 44 21 17 24 19 15 24 12 10 14 11 9 11
Helseadministrasjon 140 107 125 132 96 111 104 85 86 35 35 33 34 33 32 27 33 31
Bachelor Helseledesle og helseøkonom 1232 1264 1324 154 173 180 1105 1141 1234 133 155 126 76 78 73 68 61
Totalt 2654 2956 3266 1026 1229 1412 1783 1956 2117 501 631 514 305 361 340 137 231 223

* 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 Tilbud Svart ja Møtt



 
 

1 
 

Rapporterende enhet: 
Institutt for klinisk 
medisin 

 Rapportert av: 
Hans-Jørgen 
Lund 

 Periode:  
T2- 2019 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019 - Klinmed 
 
Klinmed er et stort og komplekst institutt med en bred og omfattende samarbeidsflate. 
Undervisningen av medisinstudenter skjer i tett samarbeid med sykehusene, i nær 
pasientkontakt og i sykehusarealer. Store deler av den samlede forskningen gjennomføres i 
partnerskap med både sykehusene, øvrige eksterne samarbeidsparter samt andre deler av 
UiO. Dette medfører løpende samhandling med en rekke aktører. 
 
Instituttets samlede aktivitetsnivå målt i kroner ble per T2-19 på 314 mill. kroner, fordelt på 
247 mill. kroner i personalkostnader og 67 mill. kroner i drift/investering.  Bak disse tallene 
ligger det flere tusen undervisningsforekomster fordelt på 230 lærere, 20 undervisningsfag 
fordelt på 40 fagområder, 13 undervisningsformer og stor geografisk spredning. Videre ligger 
det forskningsaktiviteter fordelt på 411 basisfinansierte forskningstiltak, 175 ekstern-
finansierte forskningsprosjekter og 118 eksternfinansierte professoratprosjekter.  
 
Instituttet har per 2. tertial 2019 en økonomisk situasjon som totalt sett er noe bedre enn 
tidligere rapportert. Vi ser nå positive effekter fra de tiltak som er iverksatt, og særlig fra tiltak 
vedrørende økt eksternfinansiert aktivitet og nye nettobidragsrutiner. Også de administrative 
felleskostnadene er blitt ytterligere redusert.  Vi har nå nedjustert tidligere vurdering av årets 
kostnadsnivå utover bevilgningsinntekt med 2,0 mill. kroner. Årets merkostnad vurderes til å 
bli 8 mill. kroner.  
 
Ved utgangen av år 2023 vurderes gjenstående underbalanse å være 31 mill. kroner. 
Ambisjonen er da å ha et kostnadsnivå som medfører at gjenstående underbalanse blir 
utkvittert i perioden 2024-2028. Inntil økonomisk balanse er oppnådd foreligger det 
begrenset med handlingsrom for egne prioriteringer og satsninger. 



Økonomirapport 
 

1 
 

Rapporterende enhet: 
Institutt for klinisk 
medisin 

 Rapportert av: 
Hans-Jørgen 
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Økonomirapport Klinmed – 2. tertial 2019 
  
Instituttets økonomiske situasjon - sammendrag 
 
Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har per 2. tertial 2019 en økonomisk situasjon som 
totalt sett er noe bedre enn tidligere rapportert. Vi ser nå positive effekter fra de tiltak som 
er iverksatt, og særlig fra tiltak vedrørende økt eksternfinansiert aktivitet og nye 
nettobidragsrutiner. Også de administrative felleskostnadene er blitt ytterligere redusert.  
Vi har nå nedjustert tidligere vurdering av årets kostnadsnivå utover bevilgningsinntekt 
med 2,0 mill. kroner. Årets merkostnad vurderes til å bli 8 mill. kroner. 
 
Instituttet har per T2-19 gjort ytterligere analyser og vurderinger av de økonomiske 
bindingene, blant annet basert på det pågående arbeid ved UiO vedrørende fremtidig 
presisering og bruk i ny økonomimodell. Etter en nedskalering på 22,6 mill. kroner har 
instituttet nå økonomiske forpliktelser i størrelsesorden 57,1 mill. kroner og et regnskaps-
resultat for å kunne finansiere dette på 33,0 mill. kroner. 
 
Vi har som ambisjon i vår reviderte langtidsprognose å komme i økonomisk balanse per 
2028. De største usikkerhetsmomentene ved dette vil gjelde: 
 

 Eventuelle fremtidige bevilgningsreduksjoner utover de 0,5% som KD har angitt 
 Fremtidig volum av eksternfinansiert virksomhet 
 Finansieringsramme for gaveforsterkningsordningen 

 
Inntil økonomisk balanse er oppnådd foreligger det begrenset med handlingsrom for egne 
prioriteringer og satsninger. 
 
Aktivitetsnivå 
 
Klinmed er et stort og komplekst institutt med en bred og omfattende samarbeidsflate. 
Undervisningen av medisinstudenter skjer i tett samarbeid med sykehusene, i nær 
pasientkontakt og i sykehusarealer. Store deler av den samlede forskningen gjennomføres i 
partnerskap med både sykehusene, øvrige eksterne samarbeidsparter samt andre deler av 
UiO. Dette medfører løpende samhandling med en rekke aktører. 
 
Instituttets samlede aktivitetsnivå målt i kroner ble per T2-19 på 314 mill. kroner, fordelt på 
247 mill. kroner i personalkostnader og 67 mill. kroner i drift/investering.  Bak disse tallene 
ligger det flere tusen undervisningsforekomster fordelt på 230 lærere, 20 undervisningsfag 
fordelt på 40 fagområder, 13 undervisningsformer og stor geografisk spredning. Videre ligger 
det forskningsaktiviteter fordelt på 411 basisfinansierte forskningstiltak, 175 ekstern-
finansierte forskningsprosjekter og 118 eksternfinansierte professoratprosjekter.  
 
Selv om vel 61 % av aktivitetene var basisfinansierte peker den underliggende utviklingen i 
retning av at den eksternt finansierte virksomheten er i ferd med å bli størst.  51 % av 
instituttets inntekter per T2-19 kom fra eksterne kilder. 
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Basisøkonomien 

Instituttets netto økonomiske status er nå noe bedre enn det forventede, og volumet av 
eksterne bindinger og interne forpliktelser har så langt hatt den ønskede utviklingen. Vi viser 
til tidligere økonomirapporter hvor vi har redegjort for instituttets økonomiske tiltaksplan, 
herunder planverkets bakgrunn, valg av tiltak og oppnådde effekter. 
 
Per august 2019 er instituttet i ferd med å ferdigstille tredje versjon av den økonomiske 
tiltaksplanen. Denne vil bli lagt til grunn i høstens langtidsbudsjettering. Dette arbeidet 
inkluderer etablering av overordnede styringsregler for å kunne håndtere eventuelle 
ytterligere bevilgningskutt og tar sikte på å gi instituttets ledelse et handlingsrom for egne 
strategiske disponeringer. I arbeidet med dette støter vi på flere dilemmaer.  Et av disse er 
instituttets ønske om transparens og forutsigbarhet i sin interne rammestyring versus det å 
forberede organisasjonen på at etablerte økonomiske planverk kan måtte endres. Et annet 
dilemma er de økonomiske risikoene ved utsette eller redusere volumet av bemannings-
reduksjoner argumentert med effekt av ønsket vekst i nettobidrag versus den økonomiske 
tryggheten det vil gi å ta sikte på et kostnadsnivå som ligger nærmere vår vurdering av 
fremtidige bevilgningsinntekter enn hva tilfelle er i dag. Et tredje dilemma vedrører signalene 
om økt opptak i medisinstudiet ved UiO og tilhørende behov for økt undervisningskapasitet 
versus nåværende økonomiske situasjon med behov for bemanningsreduksjoner. 
 
Våre erfaringer etter snart to år med økonomiske tiltak gjør at instituttet nå i noe større grad 
velger å fokusere på vekst i den eksternfinansierte aktiviteten med tilhørende vekst i 
nettobidrag. Dette vil kunne redusere behovet for å redusere i antall basisfinansierte stillinger. 
Dersom instituttet får tilslag fra NFR i tråd med de senere årene vil dette kunne gi økt 
nettobidrag i 2021 tilsvarende kostnadene til 2 årsverk. De langsiktige effektene er imidlertid 
usikre og revidert planverk vil derfor fortsatt fokusere på de samme tre overordnede tiltak som 
tidligere; både økt nettobidrag, reduserte administrative felleskostnader og bemannings-
messige tilpasninger. 
 

 
 

Basisvirksomhet
Beløp i mill. kr

Regnskap    
T2                   

2018

Regnskap    
T2                   

2019

Års-
regnskap   

2018

Års-
budsjett   

2019

Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Inntekter -181,9 -179,4 -272,1 -270,0 -276,0 -275,2 -270,9 -270,4 -260,3
Personalkostnader 158,4 162,3 254,3 256,8 256,8 254,3 250,0 246,2 243,3
Driftskostnader 19,2 21,4 37,3 38,2 37,2 34,5 34,4 32,2 31,1
Investeringer 13,8 8,2 27,3 28,6 31,4 21,3 20,1 19,7 19,5
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning 9,5 12,5 46,9 53,6 49,4 34,9 33,6 27,7 33,6
Nettobidrag -13,9 -16,2 -28,6 -27,1 -28,1 -27,9 -28,3 -31,9 -38,9
Prosjektavslutning -4,8 0,1 -7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Isolert mer-/mindreforbruk med 
nettobidrag og prosjektavslutning -9,2 -3,6 10,5 26,5 21,3 7,0 5,3 -4,2 -5,3
Overført fra i fjor -39,9 -29,5 -39,9 -32,1 -29,5 -8,2 -1,2 4,1 -0,1
Akkumulert mer-/mindreforbruk -49,2 -33,0 -29,5 -5,6 -8,2 -1,2 4,1 -0,1 -5,4

Totale bindinger 90,2 57,1 70,7 61,6 34,8 35,4 32,5 35,1 36,5

Akkumulert netto økonomisk status
41,1 24,1 41,1 56,0 26,7 34,2 36,7 35,1 31,2
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Inntekter 
 
Instituttet har mottatt 5,5 mill. kroner mer i inntekter enn budsjettert Vi har overført inntekter 
fra prosjektavslutninger i størrelsesorden 1,1 mill. kroner og justert for dette har instituttet 
mottatt 6,6 mill. kroner mer enn budsjettert. Størst merinntekt gjeldende for 2019 vedrører 
Life Science og innovasjon, hvor instituttets forskere har konkurrert seg til et høyere volum 
per T2-19 enn budsjettert. Økt salg fra instituttets IT-lager har gitt en merinntekt på 1,0 mill. 
kroner og vi har mottatt 0,4 mill. kroner i forsinket utbetaling av gaveforsterkningsmidler jf. 
avsetning for dette per T3-18. Periodiseringer fra T3-18 vil medføre økt 2019-inntekt på 4,9 
mill. kroner. Vi har per T2-19 valgt å oppjustere årsprognosen med 6,0 mill. kroner. Dette vil 
ikke gi noen resultateffekt. 
 
Personalkostnader 
 
De samlede personalkostnadene er 1,0 mill. kroner lavere enn budsjettert. Bak dette ligger en 
merinntekt i offentlig refusjon på 1,5 mill.  kroner. I motsatt retning gjelder at instituttets 
forskere har benyttet mer av sine driftsmidler til personalkostnader enn budsjettert.  De 
ordinære personalkostnadene har minimalt med avvik fra det budsjetterte. Vi har per T2-19 
valgt å beholde årsprognosen, men endringene nevnt ovenfor vil gi en resultateffekt på 1,0 
mill. kroner. 
 
Drifts- og investeringskostnader 
 
De samlede drifts- og investeringskostnadene er 3,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Bak 
dette ligger til dels store periodiske avvik på tiltaksnivå. På overordnet nivå gjelder et 
merforbruk av driftsmidler på 2,0 mill. kroner, et mindreforbruk av administrative 
felleskostnader på 0,5 mill. kroner og et mindreforbruk på investeringer tilsvarende foreløpig 
ikke gjennomført klasse I-investering. Periodiseringer fra 2018 medfører en oppjustering av 
årsprognosen med 2,0 mill. kroner. Ingen resultateffekt. 
 
Som per T1-19 ser vi også per T2-19 at økt bevissthet om tilgjengelige rammer har medført økt 
aktivitetsnivå.  
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Nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet 
 
Samlet bidrag per 2. tertial 2019 ble 1,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Noe av dette 
vurderes å være periodiske avvik, men instituttet ser nå positive effekter av nye 
nettobidragsrutiner og velger per T2-19 å oppjustere årsprognosen med 1,0 mill. kroner.  
 
Som påpekt innledningsvis i denne rapporten er instituttet bekymret for gaveforsterknings-
ordningen. Vi velger foreløpig å legge til grunn i våre langtidsprognoser at ordningen vil bli 
tilstrekkelig finansiert. Dersom dette ikke kommer på plass vil instituttet oppleve reduksjoner 
i de årlige nettobidrag med flere millioner. 
 
Prosjektavslutning 
 
Bokførte volum fra prosjektavslutninger balanserer hverandre og saldo fra videreførte 
aktivitet er overført de nye prosjektene. Ingen resultateffekt. 
 
Bindinger 
 
I instituttets styringsregler legges det til grunn at bevilgede rammer normalt skal benyttes det 
året de tildeles, og at antall unntak fra dette skal begrenses. Vi har per T2-19 gjort ytterligere 
analyser og vurderinger av instituttets bindinger, blant annet basert på det pågående arbeid 
ved UiO vedrørende fremtidig presisering og bruk av forpliktelser i ny økonomimodell. Vår 
foreløpige tolkning er at vi nærmer oss en avgrenset bruk av begrepet øremerkede midler, og 
at dette skal gjelde når ekstern eller overordnet part har gitt enheten ufravikelige føringer for 
hva midlene skal benyttes til. Og at det ikke foreligger disposisjonsmyndighet på instituttnivå 
til å kunne finansiere ordinære fremtidige kostnader med de øremerkede midlene. 
 
I lys av overnevnte har vi per T2-19 gjennomført en nedskalering av rapportert binding. Størst 
effekt er hentet der fremtidig bruk av øremerkede midler kan benyttes til å finansiere 
rekrutteringsstillinger innenfor instituttets måltall for dette. Vi har også trukket ut det 
volumet som kan henføres til overføringsregler hvor instituttet selv har beslutningsmyndighet. 
Dette omfatter driftsmidler til klinikkstruktur og kliniske stipendiater. De samlede bindingene 
per 31. august 2019 beløper seg etter dette til 57,1 mill. kroner. 
 

 T2 T2  Nedskalering 

 2018 2019  per T2-19 
Bundne midler knyttet til UiO sentralt eller andre eksterne 39,9 27,8  -16,6 
Bundne midler knyttet til fakultet 9,0 12,4  0,0 
Bundne midler knyttet til institutt* 41,3 16,9  -6,0 
Sum forpliktelser 90,2 57,1  -22,6 

 
*) Dette omfatter utelukkende driftsmidler til vitenskapelige toppstillinger jf. gjeldende 
avtale om dette mellom OUS/AHUS og Medfak. Instituttet vurderer inntil videre å ikke ha 
disposisjonsmyndighet over disse. 
 
Tabellen på neste side viser at de fleste kategoriene er blitt redusert, også når dette justeres 
for nedskaleringer. Unntaket gjelder Forskerlinjemidler, hvor forskerlinjestudent/veileder 
per T2-19 kun har benyttet 18 % av tilgjengelig ramme. Gjenstående volum for Forskermidler 
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domineres av innovasjons- og Life Science-midler, hvor instituttets forskere også i 2019 har 
konkurrert seg til tildelinger de se. Dette er en positiv utvikling sett fra et forskningsperspektiv, 
men medfører samtidig en økonomisk situasjon med vekst i både akkumulert 
regnskapsresultat og økonomisk binding. 
 

 T2 T2  Nedskalering 

 2018 2019  per T2-19 
Egenandeler forskningssentra 27,1 10,7  -14,1 
Driftsmidler - vitenskapelige toppstillinger 17,7 16,9   
Driftsmidler - rekrutteringsstillinger 0,6 0,0  -0,4 
Forskermidler 19,2 13,6  -5,0 
Investeringsmidler 12,1 6,5   
ERC-midler 8,0 5,9  -2,5 
E-læringsmidler 1,9 0,9   
Likestillingsmidler 0,7 0,0   
Forskerlinjemidler 2,5 2,7   
Driftsmidler - klinikk 0,4 0,0  -0,7 
Sum forpliktelser 90,2 57,1  -22,6 

 
Nettoresultat – økonomiske effekter for perioden 2019-2023 
 
Instituttets netto økonomiske resultat er nå minus 24,1 mill. kroner, hvilket innebærer at de 
økonomiske forpliktelsene overstiger regnskapssaldo med dette beløpet. Redefinisjon av 
binding ga en resultatmessig bedring på 22,6 mill. kroner. Justert for dette har instituttet per 
T2-19 hatt et kostnadsnivå 5,6 mill. kroner høyere enn det bevilgningsinntekten har kunnet 
dekke. Dette er 1,5 mill. kroner bedre enn budsjettert. 
 
Prognosene frem mot 2023 følger i all vesentlighet opp de forventningene som tidligere er 
rapportert, men redefinert binding gir nå endrede vurderinger for de årlige nettoresultatene. 
 
Mot slutten av perioden inntas nå en noe økende ambisjon om nettobidrag sammenlignet med 
det nivået som instituttets økonomiske tiltaksplan tidligere har lagt opp til. Dette er gjort i lys 
av nye retningslinjer for beregning av nettobidrag. Arbeidet med å konkretisere de årlige 
ambisjonene på detaljnivå pågår kontinuerlig og vil bli oppdatert for årene 2020-2024 som 
del av kommende høsts offisielle budsjettarbeid. Ved utgangen av år 2023 vurderes nå 
gjenstående underbalanse å være 31 mill. kroner. Ambisjonen er da å ha et kostnadsnivå som 
medfører at gjenstående underbalanse blir utkvittert i perioden 2024-2028. 
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Eksternfinansiert virksomhet 
 
Instituttet har de senere årene hatt stor vekst i både søknadsaktivitet og tilslag på 
eksternfinansierte prosjekter. Vi har per august 2019 opprettet 55 nye prosjekter, herav 3 
finansiert fra EU, 18 fra NFR, 8 fra Nasjonalforeningen, 2 fra Kreftforeningen og 1 fra Olav 
Thon.  I så måte er instituttet foreløpig i rute i forhold til det planverket som ligger til grunn i 
nåværende langtidsbudsjett.  

 

Instituttet har mottatt i overkant av 6,5 mill. kroner mer i inntekter enn budsjettert. Bak dette 
ligger det merinntekter på totalt 21,5 mill. kroner, blant annet fra to nye ERC-prosjekter.  
I motsatt retning har vi en mindreinntekt på 15 mill kroner jf. forsinkede gaveforsterknings-
inntekter.  
 
Aktivitetsnivå målt i personalkostnader ble per T2-19 11 % høyere enn per T2-18 og 
underbygger ønsket og oppnådd vekst i aktivitetsnivå.  
 
Prognosene for perioden 2019-2023 følger i all vesentlighet opp det som ble rapportert som 
del av budsjettarbeidet per 1. desember 2018. Arbeidet med å konkretisere de årlige 
ambisjonene på detaljnivå pågår kontinuerlig og vil bli oppdatert for årene 2020-2024 som 
del av høstens offisielle budsjettarbeid.  
 

Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr
Regnskap    

T2                   
2018

Regnskap    
T2                   

2019

Års-
regnskap   

2018

Års-
budsjett   

2019

Prognose 
2019

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Inntekter -143,4 -188,1 -247,4 -249,5 -269,5 -281,0 -301,0 -322,0 -322,0
Personalkostnader 74,4 84,5 121,2 138,0 138,0 151,3 163,3 168,2 172,4
Driftskostnader 42,4 31,2 87,1 95,1 95,1 99,8 107,0 112,6 121,4
Investeringer 8,3 6,5 8,5 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -18,4 -65,9 -30,5 -14,4 -34,4 -29,9 -30,7 -41,2 -28,2
Nettobidrag 14,7 16,1 27,5 27,1 28,1 27,9 28,3 31,9 38,9
Prosjektavslutning 4,8 -0,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Isolert mer-/mindreforbruk med 
nettobidrag og prosjektavslutning 1,2 -49,9 4,7 12,7 -6,3 -2,0 -2,4 -9,3 10,7
Overført fra i fjor -98,3 -95,4 -98,3 -125,5 -95,4 -101,7 -103,7 -106,1 -115,4
Akkumulert mer-/mindreforbruk -97,1 -145,2 -93,5 -112,8 -101,7 -103,7 -106,1 -115,4 -104,7
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Rapporterende enhet: 
Klinmed 

 Rapportert av: 
Hans-Jørgen 
Lund 

 Periode:  
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Rapportering om resultater (resultatindikatorer og 
gjennomføring av årsplan 2019-2021) 
 
 
Instituttets oppnådde resultater og utviklingstrekk 

Klinmed legger til grunn, som tidligere, at vurderingen og rapporteringen av resultat-
indikatorene skjer på fakultetsnivå for fakultetet samlet. 

For publikasjonspoeng per vitenskapelige årsverk gjelder at faktoren er endret fra 3,09 til 2,95. 
Antall publikasjoner ble økt fra 2017 og 2018, men noe færre nivå 2-publikasjoner medførte 
en svak reduksjon i antall publikasjonspoeng.  

For EU- og NFR-tildelinger samlet gjelder at Klinmed nådde de mål som ble satt for 2018. Dog 
gjelder at mottatte EU-inntektene ble lavere enn målsatt, mens NFR-inntektene ble 
tilsvarende høyere. 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, ble introdusert som måleparameter, viser dette seg å først 
ekskludere EU- 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. For EU-tildeling ser vi nå en stor 
økning, med to nye ERC-prosjekter i 2019 og to koordinatorprosjekter med oppstart i 2020. 
Utviklingen for det enkelte år er vanskelig å vurdere fordi de periodiske innbetalingene skjer 
med lange tidsintervaller.  
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Gjennomføring av årsplan 2019-2021 

På Klinmed ble det valgt ny instituttledelse fra 1.1.2019. Både instituttledelsen og 
administrasjonen har nedlagt et stort arbeide i å overføre historikk og innarbeidede rutiner til 
den nye ledelsen. Overgangen har foregått harmonisk og med et godt resultat. 
 
Klinmed har også i 2019 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. 

Det pågår også et arbeide sammen med fakultet og øvrige institutter i å forbedre og fornye 
undervisningsregnskapet, som etter planen skal ferdigstilles våren 2020. 

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 i form av balanse 
mellom inntekter og kostnader ligger mange år frem i tid. Imidlertid er det gledelig å kunne 
konstatere at mange iverksatte tiltak har begynt å gi en bedret økonomisk status. 
Økonomien er slik sett under god kontroll.  

Klinmed gjentar i november 2019 tiltaket med å invitere alle lederne (ca. 90 ledere) på et 
lederseminar. Dette er etablert som et 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 i vår komplekse organisasjon, og raskere komme inn i 
arbeidsmiljøet sitt. 

Klinmeds ledelse har startet et forprosjekt får å se på hvorvidt det finnes rom for øket 
delegering, av ansvar og myndig innenfor ulike områder, fra instituttet til klinikkene.  
Tiltaket fremstår som et klart ønske fra klinikkenes side. 

Klinmed har, i 2019 som tidligere år, vært tungt involvert med mange personer i ledende 
stillinger i 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 fakultetet og UiO sentralt deltatt. Utbyggingen er meget stor og omfattende 
og vil ganske sikkert kreve betydelig fokus også i årene som kommer.  

Gaveforsterkningsutfordringene til NFR bekymrer oss, og kan få store konsekvenser. Bare 
Klinmed alene har estimert at vi skal ha > 40 mill kroner i gaveforsterkning i de neste årene. 

Et eventuelt øket opptak av studenter vil sette organisasjonen på mange prøver, hvor vante og 
innarbeidede prosesser må gjennomgås og endres eller tilpasses. Dette vil også kreve 
betydelige ressurser i årene som kommer. 
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2019 NCMM 

1. Innledning 
NCMM har i 2. tertial fokusert på å la den nye senterdirektøren bli så godt involvert i alle store 
prosesser som løper ved senteret, at hun nå er i stand til å lede disse videre. For øvrig har 
aktiviteten støttet opp søknader om eksterne midler fra ulike finansiører, og bidratt til å hente inn 
noe av det etterslepet i systematisk HMS-arbeid som senteret pådro seg i 2018 grunnet manglende 
lederskap. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  
Senterets ansatte har jobbet godt på alle nivåer med gjennomføring av de tiltakene i årsplanen som 
senteret egenhendig kan påvirke, og ligger godt an til å nå resultatmålene på flere områder. Flere 
av tiltakene er utformet for å sikre etterlevelse av viktig regelverk eller «best practice» på ulike 
områder, men vi ser at det er en gjennomgående svakhet at informasjon og kurs ikke tilbys på 
engelsk, eller at vi venter lenge på å få engelskspråklig oversettelse av viktig informasjon. NCMM 
har 75% internasjonalt ansatte, og benytter derfor engelsk som arbeidsspråk. Det er utfordrende å 
sikre at senterets ansatte til enhver tid arbeider i tråd med gjeldende regler og retningslinjer så 
lenge informasjon kun foreligger på norsk. 

På forskningssiden har det vært høy søknadsaktivitet til alle typer finansiering, både i UiO-interne, 
nasjonale, og EU-utlysninger. Mange forskere har søkt om EU-midler, noe vi ikke har sett like mye 
av tidligere, og det er gledelig å se at forskerne også får tilslag på EU-midler i større grad enn 
tidligere. Flere av NCMMs kjernefasiliteter har nå fått status som Livsvitenskapsinfrastruktur, og 
de jobber aktivt med å koordinere og videreutvikle sine tjenester i samarbeid med øvrige 
infrastrukturer for å heve kvaliteten og øke tilgangen til utstyr/ tjenester. 

Et godt arbeidsmiljø er prioritert av senterledelsen, og i den forbindelse har vi jobbet på flere felt. 
Vi har en plan for å redusere den midlertidigheten i senteret som kan reduseres, og vi har gode 
rutiner for oppfølging av den såkalte 3-årsregelen i Statsansatteloven. NCMM deltar også i 
fakultetets arbeid for å redusere midlertidigheten i aktuelle grupper. Vi ligger også godt an til å nå 
resultatmålene innen HMS for 2019, men er avhengig av støtte og oppfølging fra HMSB sentralt for 
å nå våre langsiktige målsetninger på området. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Det er ingen vesentlige endringer i NCMMs økonomiske situasjon i 2. tertial sammenliknet med 
situasjonen i 1. tertial. Samlet sett har senteret handlingsrom i økonomien, men er avhengig av å 
opprettholde inntekter fra eksterne bidragsytere for å finansiere deler av forskningsgruppenes 
aktivitet. NCMM har fått flere prosjekttilsagn fra EU og andre bidragsytere så langt i år. Det knytter 
seg spenning til utfallet av årets NFR-tildelinger, siden senteret har en lang tradisjon for god 
uttelling, særlig i FRIPRO Young Talented Researcher-kategorien. 

NCMM styrer i langtidsperioden mot å ta igjen en del utsatt aktivitet som vil gi en reduksjon i 
akkumulerte midler i basisøkonomien, men må samtidig ha oppmerksomhet på risikoen for at 
enheten fra nyttår vil kunne ha en noe lavere inntektsstrøm på basis enn de siste årene. 

 
Janna Saarela 
senterdirektør      Ingrid Kjelsvik 
        Kontorsjef 
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Økonomirapport – 2. tertial 2019 
 

Vurdering av økonomisk situasjon 
Det er ingen vesentlige endringer i NCMMs økonomiske situasjon per 2. tertial 2019 
sammenliknet med 1. tertial. Samlet sett har senteret et visst handlingsrom i økonomien, 
men det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til graden av videre finansiering i 5-årsperioden 
2020-2024. 

Basisvirksomhet 

 
 

For 2. tertial viser regnskapet et akkumulert mindreforbruk på 27,3mill. kroner, noe som er i 
tråd med prognosene hittil i år. Inntektene er litt mindre enn budsjettert, og skyldes feil i 
periodisering av årlig internoverføring fra MN/ Kjemisk institutt på noe over 4 mill. 
Personalkostnadene er i all hovedsak som budsjettert, dog med noen stillinger i direktørens 
forskningsgruppe og to i administrasjonen som har tatt lenger tid å ansette enn først antatt. 
Prognosen er justert i henhold til den utsatte aktiviteten. Aktiviteten på investeringer er helt 
som budsjettert. 

De avvikene som er registrert hittil i år påvirker i liten grad senterets totale økonomiske 
situasjon, da de er en konsekvens av den regnskapsmessige omleggingen av senterets 
økonomi som ble pålagt fra VØS i desember 2018. Omleggingen av regnskapsførselen 
medfører at vi får noe avvik på personal og drift fordi dette belastes på prosjekt og 
egenandelen hentes inn fra basis i etterkant. Summene er totalt sett korrekte, men 
regnskapsføringen avviker fra budsjett/ prognose på dette punktet. NCMM har jobbet med 
tiltak for å korrigere mest mulig av dette i T2, men har ikke kommet helt i mål. Nettobidraget 
har derfor fortsatt et avvik på ca 3,5mill. som må rettes opp. 

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

Senteret har en stabil økonomisk situasjon, men følger fortsatt opp den eksterne 
evalueringen som ble gjennomført i 2018. Utfallet av dette kan påvirke økonomien fra ny 
femårsperiode som starter i 2020. Av senterets eiere har p.t. både Forskningsrådet og UiO 
gitt tilsagn til videre drift i neste periode, mens Helse Sør-Øst først kan gi sitt tilsagn i 
etterkant av styremøte 19.11.2019. Inntil svar foreligger fra Helse Sør-Øst  er det fortsatt en 
viss risiko for at inntektsstrømmen i langtidsperioden blir noe lavere enn den er i dag. Inntil 
videre har senteret valgt å framskrive dagens situasjon i langtidsbudsjetteringen. 
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Eksternfinansiert virksomhet 

I løpet av 2. tertial har NCMM mottatt tilsagn om ytterligere to EU-finansierte prosjekter; ett 
ITN-partnerprosjekt, samt ett INFRADEV-prosjekt. Det er trolig at begge disse prosjektene 
starter opp rundt årsskiftet, og vi antar at inntekter og aktivitet i prosjektene i hovedsak vil få 
regnskapsmessig effekt fra 2020. 

 
Den eksternt finansierte virksomheten følger i hovedsak budsjett og planer slik de ble lagt i 
2018. Det er noe mindreforbruk på personalkostnader sammenlignet med budsjett, noe som 
skyldes utsatt oppstart på ett NFR-prosjekt. Avviket på nettobidrag skyldes omleggingen av 
økonomien fra SFF-modellen til ny regnskapsføring, som beskrevet over. 
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Rapporterende enhet: 
NCMM 

 Rapportert av: 
Janna Saarela/ 
Ingrid Kjelvik 

 Periode:  
T2 - 2019 

 

Rapportering om gjennomføring av årsplan 2019-2021 
NCMM er et nasjonalt forskningssenter for molekylærmedisin og fungerer som et drivhus for 
unge, talentfulle forskere innen molekylærmedisin, bioteknologi og translasjonsforskning. 
Senteret er et viktig element i UiOs strategiske satsning på livsvitenskap. NCMMs 
overordnede visjon er å forbedre den molekylære forståelsen av helse og sykdom for slik å 
kunne forbedre medisinsk behandling. Forskningsområdene inkluderer kreft, metabolske 
sykdommer, nevrologiske sykdommer, bioinformatikk, systemmedisin og stamceller. 

Fremragende utdanning og læringsmiljø 
UiO skal videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud basert på en sterkere og tydeligere 
kobling mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte aktive forskere i et 
inkluderende læringsmiljø, preget av gode internasjonale kontakter, en aktiv 
tilbakemeldingskultur og et lærende fellesskap der den mest oppdaterte kunnskapen tas i 
bruk. UiO- studentene skal lære å ta i bruk vitenskapelige metoder og tenkemåter. De må 
sikres gode analytiske ferdigheter, og settes i stand til å vurdere holdbarheten av informasjon 
og argumenter, samt bidra til å løse vår tids viktigste oppgaver i samfunns- og arbeidsliv. 
Etableringen av et godt samspill mellom faglige, teknologiske og pedagogiske 
utviklingsprosesser vil være en hovedoppgave de kommende årene.  

UiOs videre satsing på utdanning skal forsterke og fokusere innsatsen på tvers av fakulteter 
og fagmiljøer, basert på utviklingsarbeidet som allerede er i gang. Arbeidet med å skape gode 
arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling skal styrkes. UiO vil satse systematisk på 
utdanningsledelse, sørge for et solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utvikle gode 
støtteressurser på utdanningsområdet. 

LINK, som er UiOs senter for læring og utdanning, og senterets samarbeid med enhetene vil 
stå sentralt i videreutviklingen av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. Det er også viktig 
å utnytte kompetansen ved eksisterende og nye sentre for fremragende utdanning, samt 
følge opp arbeidet med merittering av utdanningsfaglig kompetanse.  
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene1: 

Tiltak 1:  
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
NCMM er primært et forskningssenter og har verken lavere- eller høyere 
gradsundervisning, eller egne studieprogrammer. Dette målet er dermed ikke relevant å 
følge opp. 
Tiltak 2: 
Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere 
studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og 
arbeidslivsrelevans.  
 
NCMM er primært et forskningssenter og har verken lavere- eller høyere 
gradsundervisning, eller egne studieprogrammer. Dette målet er dermed ikke relevant å 
følge opp. 
  
                                                      
1 Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte 
under universitetsstyret. 
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Grensesprengende forskning 
UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, grunnleggende forskning er 
vårt fundament og utgangspunktet for nytenkende og grensesprengende forskning. 
Gjennomslag i de åpne, prestisjetunge virkemidlene som Sentre for fremragende forskning 
(SFF), FRIPRO og ERC er uttrykk for kvalitet.  

Universitetet hevder seg i dag svært godt nasjonalt og godt i en europeisk setting, men må 
fortsatt arbeide for økt gjennomslag på de åpne arenaer hvor kvalitet er hovedkriteriet ved 
evaluering. UiO hevder seg også godt i deler av EUs øvrige rammeprogram, men utnytter 
ikke mulighetene godt nok. Deltagelsen i EUs rammeprogram må økes ytterligere, og det 
innenfor hele bredden av programmet.  

SAB-evalueringen utfordret UiO på en for svak kultur for å se ut av fagmiljøet og ut av 
universitetet og på tverrfaglighet. Vi må sørge for at kompetansen, perspektivene og 
spørsmålene som finnes eller målbæres i ulike deler av institusjonen og i ulike deler av 
samfunnet, påvirker forskernes og UiOs egen tenking og videre utvikling.  

Samarbeid er en sentral verdi for å videreutvikle UiO. Samarbeid inspirerer til nytenkning, 
fremmer kvalitet og bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. Tverrfaglighet og samarbeid 
er også helt nødvendig for at UiO skal kunne bidra til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål, og 
til forståelse og løsning på store samfunnsutfordringene. Forskningssamarbeid på tvers av 
fagområder bør ha enda større oppmerksomhet. Her spiller UiOs tverrgående satsinger 
innen Livsvitenskap, Energi og Norden en sentral rolle.  

Institusjonell integritet og en gjennomgående tydelig forskningsetisk bevissthet er en 
forutsetning for UiO som et viktig forskersamfunn, for all forskning, og for vår betydning 
som samfunnsinstitusjon. Dette er ikke mindre viktig i en tid med falske nyheter og 
tiltakende forakt for kunnskap og ekspertise. Det er behov for kompetanseheving av ansatte 
og studenter. Utvikling av et kursopplegg må skje i samarbeid mellom fakultetene og 
tilsvarende enheter og UiO:Ledelsen og støtteenheter. 
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 3:  
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på 
utviklingsavtalens prioriteringer og European Research Council (ERC).  

Forventede resultater ved utgangen av 2019:  
• Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:  

- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen 
- utviklet insentiver for koordinatorprosjekter  
- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter 

mulighetene i EUs rammeprogram 
• Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions. 

 
Forventede resultater ved utgangen 2021:  

• Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske 
samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen. 
 

Status for gjennomføring:  
NCMM har, i samarbeid med Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) ved Det 
medisinske fakultet, bistått gruppelederne for å sikre gode søknadsprosesser. Dette har så 
langt resultert i to ERC starting grant-søknader og en ERC consolidator-søknad under 
utarbeidelse og snarlig innlevering, noe som langt overstiger forventningene for året. Den 
nye senterdirektøren har i stor grad oppmuntret gruppelederne til å skrive slike søknader. 
Videre deltar NCMM i tre ulike konsortier med EU-finansiering, også dette overstiger 
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forventningene beskrevet i årsplanen. Senteret sendte fem søknader til Scientia Fellows II-
programmet, mer enn dobbelt så mange som forventet. 

Samlet anser NCMM hovedmålet for 2019 som oppnådd, og vi satser på at vi får tilslag på en 
del av de søknadene som sendes slik at prosjektinngangen fra EU-midler øker i tiden 
framover. 

Tiltak 4:  
Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten 
rundt forskningsetiske problemstillinger.  Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at 
forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende 
lover og regler innen aktuelt fagområde.  

Forventede resultater 2019: 
• Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler 

etterleves ved enheten. 
• Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring 

om forskningsetikk. 
 

Forventede resultater 2021:  
• Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene normer og regler for 

forskningsetikk. 
 
Status for gjennomføring:  
NCMM har ventet på at opplæring i forskningsetiske normer i regi av fakultetet skal være 
tilgjengelig på engelsk da alle gruppeledere har engelsk som arbeidsspråk. Kurset er nå 
bestilt avholdt i oktober 2019, og senterets vurdering av etterlevelse av normene vil foreligge 
i november. 

Senterets forskere har ventet på å få ta PIFF-kurs, også i regi av fakultetet, og regner med å 
få tilbud om dette mot slutten av året. Det er p.t. uklart om det vil være mulig for alle å 
gjennomføre dette i 2019, eller om noen må vente til januar 2020. 

NCMM synes det er synd at engelskspråklig kurstilbud av essensiell kunnskap ofte kommer 
på et mye senere tidspunkt enn utrullingen i UiO for øvrig, da det gjør det vanskelig for 
senterets forskere å være oppdaterte på ulikt regelverk, men vi antar at dette er et 
kapasitetsproblem som er vanskelig å løse. Det er samlet sett litt vanskelig å vurdere i hvor 
stor grad senteret vil nå sine mål for 2019 da vi ikke styrer dette selv. 

Ta kunnskap i bruk 
UiO skal tilby utdanning og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, formidle 
kunnskapen som skapes og bidra til å ta den i bruk. Dette flerfoldige samfunnsoppdraget 
gjør at utdanning, forskning og formidling må spille sammen, og i nær dialog med samfunnet 
rundt. Formidling handler om å ta kunnskap i bruk og engasjere universitetet i dialog med 
allmenheten og spesialiserte offentligheter.  

Undervisningsoppdraget står sentralt på UiO, men det gjør også dialogen med offentlig 
forvaltning, med kulturlivet, samt kunnskapsutvekslingen med arbeids- og næringslivet. 
Universitetet må og skal bidra til at det norske samfunnet utvikler seg videre basert på en 
opplyst allmenhet og på en tydelig kunnskapsinformert forvaltning og politikk. 

En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv blant 
annet gjennom entreprenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som vårt viktigste 
instrument har fem innsatsområder: «Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og 
lederskap», «Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske 
allianser og møteplasser», «Studentinnovasjon» og «Utdanning». 
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UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men studentinnovasjon skal særlig prioriteres 
sammen med kommersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi studenter er 
den gruppen som raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom universitetene og 
arbeidslivet. Det er studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på 
universitetene og i det kreative tilknyttede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2019 
må derfor være å bidra til å utvikle en sterk og tydelig kultur for studentinnovasjon og 
entreprenørskap.   

 
Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:  

Tiltak 5:  
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak 
innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, 
stipendiater og postdoktorer.  

• Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres 
bredt.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete 
resultater. 
 

Status for gjennomføring:  
Innovasjon er ofte et resultat av moden forskning, noe NCMM har mindre av enn andre 
enheter ved UiO, grunnet sin drivhusfunksjon for unge forskningsledere der ingen er ved 
NCMM i lenger enn 5+4 år. NCMM oppfordrer gruppelederne til å tenke på innovasjon i 
forbindelse med forskningen, og enkelte utvikler små innovasjonsprosjekter basert på egen 
virksomhet, og andre samarbeider med små start-ups i Forskningsparken. 

NCMM har avholdt nettverksmøte med NCMMs Associate Invenstigators (AI) og Young 
Associate Invenstigators (YAI) i februar 2019, noe som bidro til å styrke de strategiske 
allianser i Norge og skape en møteplass for toppforskere innen molekylærmedisin. Effekten 
av dette møtet og innsatsen de neste årene blir trolig først synlig på et senere tidspunkt. 

Flere av NCMMs postdoktorer er påmeldt kurs i regi av Helseinnovatørskolen, men p.t. er 
ikke kurslistene klare, så denne aktiviteten er vanskelig å tallfeste. 

En helhetlig personalpolitikk  
Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, og UiO må ha høy oppmerksomhet 
på hvordan ansatte blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger til UiO 
er store, men rammebetingelsene endres kontinuerlig. Samfunnets raske endringer og 
utvikling utfordrer UiOs omstillingsevne og alle som jobber ved UiO.  

En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en fremtidsrettet personalpolitikk 
forankret i UiOs grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, målrettet 
organisasjonsutvikling og aktiv personaloppfølging av den enkelte ansatte. En helhetlig 
personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og 
læringsmiljø, er fundamentet for UiOs videre utvikling. Det er behov for å arbeide videre 
med å utvikle et systematisk lærings- og arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønskelig å 
videreutvikle en kultur som fremmer godt samspill og felleskap mellom ulike grupper 
ansatte og enheter i organisasjonen.  
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UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for 
trakassering. UiOs ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profesjonell 
oppfølging av studentene.  

Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, toleranse og kollegialitet. 
Organisasjonen vår skal preges av en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å 
videreutvikle medarbeidere og organisasjon. UiO skal videreutvikle lederutviklingskurs- og 
program, med fokus på forsknings-, utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar.  

Innsatsen i perioden skal konsentreres om gjennomføring av fire komplementære og til dels 
overlappende områder med tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrierepolitikk, 
likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot trakassering.  

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 6:  
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet 
innenfor stillingsgrupper med høy midlertidighet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de 
stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. 

• Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
• Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor 

enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved 
utgangen av 2017.  
 

Status for gjennomføring:  
NCMM er en midlertidig, strategisk enhet ved UiO, etablert i tråd med EMBL-modellen om 
roterende forskningsgrupper. Senteret etterstreber å redusere midlertidighet i de stillingene 
der dette er mulig, nemlig innen administrasjon og støttefunksjoner. 

Senteret har hatt en dialog med AP om hvordan EMBL-modellen og statsansatteloven kan 
fungere sammen, og vil over tid kunne redusere midlertidigheten noe, sammenlignet med i 
dag. Vi har, som følge av dialogen med AP, også etablert gode rutiner for hvordan 
treårsregelen i statsansatteloven skal praktiseres. 

Tiltak 7: 
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme 
ved enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides 
lokalt. 

• Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av 
trakassering. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god 
måte. 
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Status for gjennomføring:  
NCMM har arbeidet sammen med Det medisinske fakultet for å utvikle en engelsk versjon av 
kurset som tilbys på norsk til nivå 4-ledere ved UiO. Ingen nivå 4-ledere ved senteret 
snakker eller forstår norsk godt nok til å kunne få utbytte av kurset slik det er i dag. Kurset er 
bestilt, og skal avholdes i desember 2019, med påfølgende risikovurdering. 

Det er ingen målbare effekter av disse aktivitetene før kurset er avholdt, men i mellomtiden 
håndterer senterledelsen enkeltsaker på en ryddig og god måte. Vi forventer at resultatene 
for 2019 vil nås, men hovedsakelig ta effekt i 2020. 



 



Sak til Fakultetsstyret 
 

Til: Det medisinske fakultets styre 
Sakstittel: Årsplan 2020 – 2021  
Sakstype: Vedtakssak 
Saksbehandler: Gaute Frøisland 
Arkivsaksnummer: 2019/xxxx 
Møtedato: 5. november 2019 
___________________________________________________ 

Årsplan 2020 - 2021   

Styret behandlet fakultetets forslag til årsplan for 2020 – 2021 i styremøte i september. Det 

kom innspill fra styret blant annet knyttet til: 

- Grimstad utvalgets rapport og UiO sin rolle i å utdanne flere leger i Norge. MED vil arbeide 

med å analysere og gjennomføre tiltak knyttet hvordan vi kan ta vår andel av den 

skisserte/ønskelige økningen. Dette er tatt inn i årsplanen nå. 

 

- MEDs spesifikke bidrag til å bedre miljøet – aktiv bruk av Skype til møter er tatt inn i 

årsplanen nå.  UiO vil for øvrig sammenkalle dekaner og utvalgte instituttledere til et møte i 

nærmeste fremtid for å diskutere hvordan de kan bidra til klimakutt på fakultetsnivå 

 

- Alternativt opptak til medisinstudiet, går ut som aktivt tiltak i årsplanen, da det ikke er 

innenfor rekkevidde å få til innenfor denne årsplan perioden nå. 

 

- KPI og målsetninger, oppdaterte med de siste målsetninger for de neste 2 årene 

 

- Styrets innspill vedrørende å se tiltak mot enkelte studier i en større sammenheng og på 

tvers på fakultetet er diskutert. Et nytt tiltak er innarbeidet under utdanning knyttet til et 

forslag om å opprette et programlederforum, som inngår i forslaget til rekrutteringsstrategi. 

Forslaget går ut på oppretting av forum for programledere for alle masterstudiene, med 

visedekan som leder. Formålet er bl.a. samarbeid og gjensidig læring. 

 

- Styrets Innspill vedrørende aktivt å bidra til virksomhetsovergripende tiltak, blant annet 

knyttet til Livsvitenskap og kunnskapsbyen Oslo, er videreformidlet og diskutert i 

organisasjonen og vil bli vektlagt i det videre arbeidet.  

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtok årsplan 2020 – 2021 for det medisinske fakultet.  

Vedlegg  

Vedlegg 1: MEDs forslag til årsplan 2020 – 2021 
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INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN 2020–2021 – Det medisinske fakultet 
 

 Strategier og verdier 
 

 Fremragende utdanning og læringsmiljø 
 Styrke studentenes integrering i fagmiljøet  

 Et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø  
 

 Grensesprengende forskning 
 Bedre uttelling i EUs rammeprogram og spesielt fokus på ERC 

 Fremme god vitenskapelig praksis  

 Arbeide for å heve kunnskap om og bevisstheten om forskningsetikk 
 

 Ta kunnskap i bruk 
 Mål og tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, 

entreprenørskap og formidling 
 

 En helhetlig personalpolitikk 
 Målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor 

stillingsgrupper med høy midlertidighet 

 Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til 
handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 

 Styrket opplæring og oppfølging av linjeledere på alle nivåer (MED-
spesifikt) 

 

 MED sitt bidrag til Virksomhetsovergripende (UiO) tiltak 
 Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet  

 Administrativ digitalisering og forenkling 

 

 Tiltak som er spesifikke for MED  
 Det medisinske fakultet skal styrke det systematiske HMS-arbeidet  

 Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell 

 Gjennomgang av undervisningsregnskapet 

 Organisasjonsutvikling Klinmed: Vurdere økt delegasjon til klinikkene  

 Oppfølging av Grimstad-utvalgets rapport 

 

Vedlegg 
 

 MED sine sentrale måleindikatorer (KPIs) 
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Årsplan 2020–2021 for Det medisinske fakultet 
 

1 STRATEGIER OG VERDIER   

Et åpent, handlekraftig og lærende fakultet 

Fakultetets ledelse og administrasjon skal være tydelige, åpne og inkluderende med en handlekraftig 

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

et innovativt og lærende miljø, der organisasjon så vel som den enkelte medarbeider kontinuerlig 

utvikler seg. 

 

Utdanning, forskning og innovasjon 

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

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

for å gjøre studentene kunnskapsrike, reflekterte og etisk bevisste, slik at de senere i livet skal kunne 

takle nasjonale og internasjonale krav til god yrkesutøvelse. Det ligger et stort potensiale for 

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

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

helsearbeid og som ledere, ansatte og gründere i næringslivet. 

 

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

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

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

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

 

Internasjonalisering 

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

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

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

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

institusjoner vi samarbeider med. Denne satsingen styrkes av tildeling av såkornmidler til fakultetets 

forskningsgrupper, som vil utvikle et tett og langvarig samarbeid med forskningsgrupper ved våre 

institusjonelle partnere. 

 

Formidling og samfunnsoppdrag 

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

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

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

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

samfunnsgagnlig arbeid der man har særlige forutsetninger for å bidra. 
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Forskerne skal formidle internasjonalt og mot andre fagmiljøer. God kommunikasjon i de riktige 

kanalene gir større muligheter for finansiering og bygging av nettverk. Det fremmer også deres 

forskning overfor andre forskere. De skal få støtte i å kommunisere på en effektiv måte. Det utvikles 

en kommunikasjonsstrategi som bygger opp organisasjonens mål og ivaretar fakultetet og ansattes 

behov for omdømme og synlighet. Forskere og administrasjon støttes for å kommunisere på en 

effektiv måte i forskjellige kanaler og arenaer. Forbedring av engelsk versjon av nettstedet skal støtte 

internasjonalisering og engelskspråklige ansatte. 

 

Organisasjon, ledelse og rekruttering 

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

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

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

god oppfølging for å bli trygge og gode arbeidstakere. 

 

Verdier og normer 

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

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

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

organisasjonen. 

 

Økonomi 

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

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

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

forbedring av studiekvalitet. 
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2 FREMRAGENDE UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ 
 

Mål 1: Det medisinske fakultet skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging 

underveis i studiet.  

 

Tiltak:  

 Styrke klinisk ferdighetstrening i medisinutdanningen. 

 Mer bruk av praksis og kontakt med viktige fremtidige arbeidsplasser i helseinstitusjoner og 

andre relaterte virksomheter.  

 Styrke samarbeidet med Oslo kommune om utplassering/praksisplasser og tverrfaglighet i 

undervisningen gjennom en styrking av Sampraks-modellen. 

 Vi må fortsette å forbedre og utvikle systematisk tilbakemelding til studentene.  

 Forslag om oppretting av programlederforum, som inngår i forslaget til rekrutteringsstrategi. 

Forslaget går ut på oppretting av forum for programledere for alle masterstudiene, med 

visedekan som leder. Formålet er bl.a. samarbeid og gjensidig læring. 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  

 MED har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemelding til studentene som 

er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte. 

 MED har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår. 

 MED har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert 

tid. 

 

Mål 2: Det medisinske fakultet skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å 

aktivisere studentene og som er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte.  

 

Tiltak: 

 Pilotering av nyskapende effektiviseringstiltak i undervisningen. 

 Utvikle evalueringsformer som avspeiler læringsmålene i de forskjellige studieprogrammer. 

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

ha et særlig fokus på arbeid med masteroppgaven. 

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

studentforskning. 

 Støtte til økt studentutveksling. 

 Kompetanseutvikling for lærere for å ta i bruk nye undervisningsformer. 

 Etablere elæringsprogram for å styrke master- og PhD-veilederkompetansen. 

 Fortsette omstruktureringen av masterprogrammene ved Helsam med sikte på å gjøre 

elektive emner tilgjengelige for flere av programmene. 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 
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 MED har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for 

aktiv læring. 

 Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis. 

 MED har implementert UiOs system for merittering av undervisning. 

 MED har et program for kompetansebygging blant master- og ph.d.-veiledere. 

 

 

Mål 3: Forbedret gjennomføring på profesjonsstudiet medisin og forberede mulig økt opptak. 

Det medisinske fakultet skal følge opp tiltakene i Utviklingsavtalen, herunder:  
 
Tiltak:  

 Øke opptak med 16 studenter mer per år (overbooking) slik at vi nå starter med 118 

studenter på medisinstudiet. 

 Innføre studentevaluering på alle forelesninger i modul 1 og 2. 

 Systematisk oppfølging av studenter ved stryk til eksamen. 

 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Fakultetet når sine måltall når endringen får effekt (overbookingen slår inn på kullene som 

blir ferdig fra og med 2023) 

 

3 GRENSESPRENGENDE FORSKNING  
 

Mål 4: Fakultetet skal ha bedre uttelling i EUs rammeprogram. 

 

 

Tiltak:  

 Tilby kurs, informasjon og oppfølgning i lederlinjen for å motivere potensielle søkere:  

o Utnytte nasjonale finansieringsordninger for å få tilslag i EU. 

o Bruke FRIPRO aktivt for å få fram ERC-kandidater. 

o Motivere søkere gjennom suksesshistorier og økt kunnskap om søkeprosessen. 

 Videreutvikle gode og koordinerte verktøy for søkere: 

o Kompetent, tilgjengelig og koordinert støttetjeneste pre- og postgrant. 

o Tilgang på eksterne konsulenter. 

 Utnytte The Guild og våre partnere mot kommende utlysninger.  
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Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Fakultetet utnytter mulighetene i EUs rammeprogram bedre. 

 Kvaliteten på støtteapparatet for prosjekter i driftsfasen er hevet. 

 Rekruttering til Marie S. Curie Actions har økt. 

 Fakultetet utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske 

samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen. 

 

Mål 5: Fakultetet skal fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt 

forskningsetiske problemstillinger. 

 

Tiltak: 

 Fakultetet skal videreutvikle et tilpasset opplæringstilbud i forskningsetikk innen eget 

fagområde samt utarbeide en plan for opplæring og regelmessig oppdatering av studenter og 

ansatte i forskningsetikk. 

 Fakultetet skal gjennomføre en internrevisjon av et utvalg prosjekter det er 

forskningsansvarlig institusjon for. 

 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  

 Etterlevelse av forskningsetiske retningslinjer og regelverk er bedret. 

 
 

4 TA KUNNSKAP I BRUK 
 
Mål 6: Innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal utvikles, og fakultetet skal utarbeide mål og tiltak 
innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling. 
 

Fakultetet har som mål å skape en tydelig innovasjons- og entreprenørskapskultur som preger 

fakultetets utdannings- og forskningsvirksomhet.  Dette betyr at det tilrettelegges for 

innovasjonsaktiviteter både for medisin- og masterstudenter samt for forskere på alle nivåer. Økt 

kunnskap om og bevissthet rundt innovasjon vil forhåpentligvis skape nye former for innovasjon og 

føre til økt studentinnovasjon og -entreprenørskap. 

 
Tiltak:  

 Arbeide for en innovasjonskultur i hele organisasjonen der våre studenter og ansatte får 

tilbud om opplæring i innovasjon og entreprenørskap, og der målbare resultater følges opp 

systematisk. 

 Styrke et strategisk samarbeid på innovasjonsfeltet med Livsvitenskapsenheten.  

 Lage en oversikt over «økosystemet for innovasjon» slik at våre studenter, forskere og andre 

ansatte enkelt kan finne frem til hjelp og støtte med tanke på å ta sine idéer videre. 
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 Studenter stimuleres til aktivt å bruke plattformer som Insj og andre initiativer i regi av for 

eksempel Oslo Science City og Inven2. 

 Bidra til konkrete tiltak med aktiv deltakelse i UiOs sentrale råd for innovasjon, som nå skal 

etableres 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020:  

 Kart over «innovasjonsøkosystemet» er kommunisert så studenter, forskere og andre 

ansatte vet hvor de kan søke støtte og samarbeid. 

 Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, 

stipendiater og postdoktorer.  

 Fakultetet har implementert en robust kommunikasjons- og kanalstrategi for å synliggjøre 

innovasjon ved fakultetet.  

 Et system for måling av innovasjon og entreprenørskap er etablert på fakultetet, og dette 

systemet brukes aktivt for å fokusere på utviklingen og økningen vi ønsker å oppnå (for 

eksempel DOFI, patentsøknader, start-ups).  

 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enheten har økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater, forskere og 

andre ansatte, og kan vise til konkrete resultater. 

 
 

5 EN HELHETLIG PERSONALPOLITIKK 
 

Mål 7: Fakultetets enheter skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere midlertidigheten 
innenfor stillingsgrupper der denne er høy.  
 
Det medisinske fakultet skal følge opp tiltakene for å redusere midlertidighet i tråd med 
Utviklingsavtalen, herunder:  

Tiltak:  

 Årlig måling og analysering av midlertidighet. 

 Omgjøre alle kontrakter som overskrider 3 år til faste stillinger. 

 Utrede modeller for økonomisk buffer for prosjektansatte som er mellom to 

prosjektperioder. 

 Utrede muligheten for et «staff mobilitetskontor» på tvers av fakultetet for teknisk-

administrative stillinger. 

 Informasjon til og opplæring av personalkonsulenter og linjeledere om 

midlertidighetsproblematikken. 

 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
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 Enheten har konkretisert tiltak for å redusere andelen midlertidig ansatte innenfor de 

stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. Til grunn for arbeid med tiltak ligger 

UiO-overgripende tiltaksplan og ansvarsfordeling.  

 Enheten har rutiner for å følge opp statsansatte-loven og det nye personalreglementet ved 

UiO.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 
 

 Fakultetet og grunnenhetene jobber systematisk med reduksjon av midlertidighet.  

 Fakultetet har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor 

enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen 

av 2017. 

 

 
Mål 8: Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, 

kjønnsbalanse og mangfold. 

 

Tiltak: 

 Fakultetet og grunnenhetene jobber systematisk med opplæring av linjeledere og 

gjennomfører risikovurdering for å forebygge trakassering. 

 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Enhetene har gjort en risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme, og 

dette vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt. 

 Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering.  

 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Fakultetet og enhetene jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på 

en god måte. 

 
Mål 9: Styrket opplæring og oppfølging av linjeledere på alle nivåer (MED-spesifikt) 

 

Tiltak: 

 Det medisinske fakultet skal etablere et helhetlig opplegg for kompetanseheving av 

linjeledere, tilpasset deres fullmakter og funksjoner. 

 Alle nye forskningsgruppeledere skal i løpet av en 4-årsperiode gjennomføre UiOs 

forskningslederprogram, og samtlige forskningsgruppeledere skal få tilbud om det samme. 

 Forventede resultater 2021: 

 Fakultetet har et opplegg for opplæring av linjeledere på alle nivåer. 
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6 VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE TILTAK  
 

For organisasjonen som helhet (UiO) er det definert sentrale virksomhetsovergripende tiltak. 

Gjennomføringen av tiltakene skal skje i samarbeid mellom alle nivåer på UiO. Det medisinske 

fakultet skal delta aktivt og stille ressurser til disposisjon for UiOs virksomhetsovergripende arbeid 

innen administrativ digitalisering og forenkling, veikart for forskningsinfrastruktur, en helhetlig miljø- 

og klimastrategi og European University Initiative. EUI handler primært om studentutveksling 

(studentene kan velge studieemner blant alle de samarbeidende universitetene). Selv om 

programmene er satt opp sentralt, er de helt avhengige av initiativ fra fakultetene for å lykkes 

 

Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet  

 

Tiltak: 

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

med Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus (OUS) i planleggingen av nytt OUS (Klinmed). 

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

dyrestaller gjennom for eksempel arbeids-/funksjonsdeling (IMB). 

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

og tilsvarende om forskningssamarbeid (Helsam). 

 Arbeide for at samlokalisering av Helsam er en del av UiOs masterplan for eiendom og at 

samlokalisering av Helsam blir prioritert. 

 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Fakultetet spiller en aktiv rolle for å realisere kunnskapshovedstaden Oslo, der kunnskap, 

næring og byutvikling sees i sammenheng.  

 

Administrativ digitalisering og forenkling 

 

MED skal bidra aktivt med ressurser i sentrale prosjekter, herunder spesielt BOTT. Vi skal bidra til å 

forenkle, forbedre, fornye og standardisere administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til 

kjerneoppgavene.  Arbeidet skal gjennomføres på en måte som bidrar til god forankring og forståelse 

blant de ansatte som er involvert i endringene. Målrettede kompetansetiltak vil bli vektlagt.  

 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 

 Motivere organisasjonen for omstilling og endring gjennom blant annet kompetansehevende 

tiltak. MED driver kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til administrative prosesser. 

 Den digitale modenheten har økt, og medarbeidere tar i bruk nye løsninger på en effektiv og 

god måte. 
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Helhetlig miljø- og klimastrategi 

 

MED ønsker aktivt å bidra til redusert antall person kilometer med fly ved å aktivt ta i bruk Skype 

til møter.  

 

 

7 TILTAK SOM ER SPESIFIKKE FOR DET MEDISINSKE FAKULTET OG 
GRUNNENHETENE 

 

7.1 Det medisinske fakultet skal styrke det systematiske HMS-arbeidet  

Tiltak: 

 Obligatoriske HMS-kurs for linjeledere skal tilpasses vår virksomhet. 

 Praktisk metodikk for å gjennomføre risikovurdering i lab skal etableres. 
 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Fakultetets linjeledere har god kompetanse på HMS i tråd med sitt ansvarsområde. 

 Metodikk for gjennomføring av risikovurderinger på lab er etablert. 

 

7.2 Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell 

 Det nedsettes en arbeidsgruppe for evaluering av virkningene av gjeldende budsjettmodell 

(som ble innført i 2016). Evalueringsgruppen bør være bredt sammensatt med 

representanter fra hvert institutt og fakultetet. Arbeidet bør påbegynnes høsten 2019 og 

være ferdig innen 1. februar 2020, slik at eventuelle endringer kan bli implementert til 

budsjettåret 2021. 

 

7.3 Gjennomgang av undervisningsregnskapet 

 Undervisningsregnskapet: det nedlegges en stor manuell innsats i dag. Det jobbes med en 

modell hvor dette skal utføres mindre manuelt. Det må prioriteres inn tid og ressurser for å 

få det i mål, ta det i bruk  og håndtere risikoen ved å ta det i bruk.  

 

7.4 Organisasjonsutvikling Klinmed: Vurdere økt delegasjon til klinikkene.  
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7.5 Oppfølging etter Grimstad-utvalgets rapport 

Grimstad-utvalget leverte sin rapport til KD i september. Den konkluderer med at det bør utdannes 

flere leger i Norge. Vi vil starte arbeide med å analysere hvordan vi kan se for oss å utdanne flere hos 

oss, fra nåværende nivå på 220 til opp mot 440. 
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VEDLEGG - RESULTATMÅL 

Det medisinske fakultet har i mange år målt virksomheten på ulike indikatorer. De mest kjente og 

brukte indikatorene er de som påvirker de årlige bevilgningene. Disse er gjengitt i tabellen nedenfor.  

 

Vedlegg – tabell 1 

 

 

Fakultetet har i tillegg en rekke andre mer detaljerte måltall som også følges opp historisk på en 

detaljert måte. Disse er gjengitt i tabell 2. 

Vi har valgt å ta med disse her i vedlegg for å vise brukerne av årsplanen at det er etablert systemer 

for å måle dette og at disse følges opp blant annet gjennom virksomhetsrapportering og 

styringsdialoger.  

  

2015 2016 2017 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Kommentar

Studiepoeng pr. 

student 48,6 46,7 49,3 48,7 48,7 48,7 48,7 Ligger stabilt i inntektssumultoren

Kandidater 363,0 399,0 378,0 436,0 427 395 421 I fakultetets inntektsimulator høsten 2019

Doktorgrader 202,0 190,0 223,0 208,0 223 222 224 I fakultetets inntektsimulator høsten 2020

Publisering pr. vit. 

ansatt 2,18 2,11 2,22 2,14 2,16 2,18 2,20 Antall publikasjonspoeng øker med ca 1% hvert år i inntetksimulatoren

EU midler 29 938 42 123 43 400 42 723 65 250 69 336 100 324 I fakultetets inntektsimulator høsten 2019

NFR midler 164 725 226 202 207 154 231 964 264 409 277 662 282 500 I fakultetets inntektsimulator høsten 2019

Øvrig BOA 131 070 135 964 144 581 138 038 151 323 151 211 149 975 I fakultetets inntektsimulator høsten 2019

Annen utveksling 165 200 145 160 175 175 175 I fakultetets inntektsimulator høsten 2020

Utreisende 

Erasmus + 25 70 40 50 50 50 50 I fakultetets inntektsimulator høsten 2021
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Vedlegg – tabell 2

 

Styringsdata Medisinsk fakultet 

samleark
2015 2016 2017 2018

NFR bevilgning 150 874 244 081 209 515 205 388

EU bevilgning 29 938 42 123 43 400 72 437

Studiepoeng.  (Nye studiepoeng per 

heltidsekvivalent) 48,6 46,7 49,3 48,7

Studentmobilitet-Andel utvekslingsstud (i %). 9,1 12,9 9,3 10,4

Publiseringspoeng pr vitenskapelige årsverk 2,18 2,11 2,22 2,14

Netto gjennomføringstid ph.d. 3,8 3,9 0,0 0,0

Vitenskapelige toppstilinger (årsverk) 379,49 453,6 459,15 457,43

Vitenskapelige andre (årsverk) 268,99 284,3 262 288,55

Teknisk ansatte (årsverk) 146 155,45 148,5 159,03

Adminsitrativt ansatte (årsverk) 217,95 235,65 230,2 239,75

Avlagte doktorgrader. Alle grader 202 190 223 208

Publiseringspoeng 1425,7 1570,9 1659,8 1649,5

Avlagte doktorgrader. Alle grader 202 190 223 208

Gjennomstrømningstid. Brutto 5,1 4,8 4,8

Gjennomstrømningstid. Brutto 5,0 5,0 4,8 5,3

Gjennomstrømningstid. Netto 3,8 3,9 0,0

Gjennomstrømningstid. Netto 3,7 3,8 3,7 4,0

Totalt antall doktorgradsavtaler 1362 1356 1370 1454

Nye doktorgradsavtaler 203 196 217 207

Publiseringspoeng 1425,7 1570,9 1659,8 1649,5

SFF-er 3 3 5 3

SFI-er 0 0 0 0

Jebsen-sentra 7 5 7 5

Antall aktive NFR-prosjekter 147 155 207 210

Antall aktive EU-prosjekter 34 33 37 44

Antall aktive andre prosjekter 453 489 503 498

Medisinere utdannet 185 188 179 189

Medisinere gjennomføring % 93,0 95,9 95,1 96,0

Bachelor utdannet 30 24 31 35

Bachelor gjennomføring % 75,3 73,1 81,9 86,1

Masterstudenter utdannet 148 187 168 212

Masterstudenter gjennomføring % 84,4 79,4 88,5 92,9

Undervisning utført

Registrerte studenter. Studenter (totalt) 2203 2209 2161 2189

Registrerte studenter. Heltidsekvivalenter (totalt) 2092,4 2126,4 2082,0 2100,7

Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent). 

Fordelt på studieprogram.

Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent). 

Fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på 

eksamenstidspunktet 48,6 46,7 49,3 48,7

DOFI-er (Inven2) 57 54 50 66

Patenter (Inven2) 9 11 5 0

FORSKERMOBILITET (internasjonalt). Utreisende. 

Innreise studenter (INTERNASJONALISERING) 107 154 115 119

Utreise studenter (INTERNASJONALISERING) 79 121 72 89

INTERNASJONALISERING (I)

MÅLEINDIKATORER

SAMLEDATA NØKKELTALL

FORSKERUTDANNING (FU)

FORSKNING (F)

UNDERVISNING (U)

FORMIDLING (FO)
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Rekrutteringsstrategi for masterprogrammene ved 

Det medisinske fakultet, UiO 
 

Introduksjon 
Strategien ble utviklet i 2019 som et ledd i forberedelsene mot 2020-opptaket, et opptak etter flere 

større omlegginger av studieprogrammene ved Det medisinske fakultet (MED).  

Rekrutteringsstrategien er et rammeverk som støtter opp under våre felles målsetninger, sikrer rolle- 

og ansvarsavklaringer og gir kontinuitet i rekrutteringsarbeidet ved fakultetet. Strategien gjelder for 

alle masterprogram ved MED, med unntak av master i klinisk ernæring, hvor rekrutteringen skjer til 

grunnstudiet (bachelor). Strategien skal implementeres ved følgende masterprogrammer ved 

Institutt for helse og samfunn (HELSAM): 

• Interdisiplinær helseforskning  

• Avansert geriatrisk sykepleie (AGS) 

• Helseadministrasjon 

• Health Economics, Policy, and Management (HEPMA) 

• European Master in Health Economics and Management (EU-HEM) 

• International Community Health (ICH) 

 

Strategien evalueres etter ett år og deretter hvert tredje år. På bakgrunn av evalueringene vil 

studiedekanen foreta eventuelle justeringer i strategien. 

Bakgrunn 
Vi har per i dag ingen samlet, systematisk tilnærming til arbeidet med rekruttering til fakultetets 

masterstudier. Ansvaret for rekrutteringsarbeidet ligger hos masterprogrammene, mens rekruttering 

til alle studier som begynner med grunnstudier, det vil si bachelorprogrammene og 

profesjonsstudier, håndteres av UiO sentralt.  

Arbeidet med rekrutteringsstrategien ble satt i gang av studiedekan for bachelor- og masterstudiene, 

etter tilbakemeldinger fra masterprogrammene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe og vedtatt 

mandat med felles målsetninger (vedlegg 1). Beskrivelser av situasjonen og anbefalinger i dette 

dokumentet bygger på undersøkelser og analyser fra arbeidsgruppen. 

Felles utfordringsbilde 
Det medisinske fakultet tilbyr en bred portefølje av masterprogrammer med høy faglig kvalitet og 

stor arbeidsmarkedsrelevans innen en sektor i vekst. Samtidig ser vi at masterprogrammene, i noe 

ulik grad, møter konkurranse fra utdanningsprogrammer fra andre høyskoler og universitet 

(nasjonalt og internasjonalt). Målgruppene endrer seg, studentene stiller nye krav og vi kan ikke 

lenger lene oss på universitetets gode rennommé alene. Det er viktig at rekrutteringsarbeidet 

tilpasses konkurransen, slik at kommunikasjonen treffer målgruppene og de krav studentene har til 

et studium.  

I tillegg til kartlegging av konkurrenter, målgrupper, kommunikasjonskanaler og viktige 

samarbeidspartnere, trengs mer kunnskap om plattformene studentene nås via og effekten av 

rekrutteringstiltakene. Programmene har mye å tjene på å bygge en felles profil ved fakultetet, selv 

om programmene kan ha forskjellige behov.  

astrhol
Typewritten Text
SAK 35
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Overordnede rekrutteringsmål 

1. Flere søkere til masterprogrammene.  

2. Bedre kvalifiserte søkere og mer sammensatt søkergruppe.  

3. Bedre oppmøte til studiestart. 

 

Mål for strategien 

Vi skal jobbe mer effektivt, helhetlig og kunnskapsbasert med rekruttering til studieprogrammene 
ved fakultetet.  

For å nå målene er det nødvendig med klar ansvarsfordeling, klare budsjettrammer og 
hensiktsmessig strategi og verktøy.  

 

Kommunikasjonsgrep 
Kommunikasjonsgrepene skal bidra til å nå målene i strategien. Med kommunikasjonsgrep menes 

prioriteringer eller prinsipielle tilnærminger som legger føringer for konkrete tiltak og aktiviteter.   

For å sikre en effektiv tilnærming til rekrutteringsarbeidet gjennom året er det viktig at det innenfor 

hvert studieprogram settes av tid til å planlegge, tilrettelegge, effektuere og evaluere 

rekrutteringsarbeidet, med støtte fra kommunikasjonsrådgiver. 

Programlederforum: For et mer strategisk og helhetlig rekrutteringsarbeid bør det opprettes et 

programlederforum ledet av studiedekan for bachelor- og masterstudiene. Programlederforumet for 

masterprogrammene består av representanter fra hvert studieprogram og budsjettansvarlig ved 

instituttet. Kommunikasjonsrådgiver deltar som rådgiver og observatør. Hensikten med forumet er å 

koordinere aktiviteter på tvers, samt å være et organ for erfaringsutveksling og evaluering. 

Overordnet årshjul: Overordnet årshjul beskriver prosessen for rekrutteringsarbeidet gjennom året, 

og revideres årlig av fakultetet. 

Kommunikasjonsplan: Med støtte fra kommunikasjonsrådgiver skal det for hvert studieprogram 

utarbeides egen kommunikasjonsplan med utgangspunkt i felles strategi for rekruttering. 

Kommunikasjonsplanen skal inneholde konkrete utfordringer; herunder mål, målgrupper, 

kommunikasjonsgrep, budsjett, årshjul med aktiviteter, tiltaksplan og oppgavefordeling med målbare 

mål, samt plan for evaluering. Kommunikasjonsplanen justeres årlig. 

Budskapsplattform: Budskapsplattformen for masterstudiene ved Det medisinske fakultet er 

programsidene på nett. Programsidene skal gi informasjon om studienes innhold og trekke frem de 

gode historiene om karrieremuligheter studiene gir. Sidene skal også løfte frem konkrete historier 

om hvordan tidligere studenter bruker kunnskapen og ferdighetene de har opparbeidet seg.  

Samarbeidsaktører: Ved hvert studieprogram skal det med støtte fra kommunikasjonsrådgiver 

utarbeides en oversikt over viktigste samarbeidsaktører en plan for oppfølging av disse.  

Produksjon av overordnet informasjonsmateriell: felles brosjyrer, annonser og presentasjon av 

fakultetets masterprogram, produksjon av innhold til sosiale medier (SoMe). 

Konkurranse: For hvert studieprogram utarbeides en oversikt over de mest relevante konkurrentene. 
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Evaluering: I tillegg til løpende måling av kommunikasjonstiltak, gjennomføres spørreundersøkelse 

blant søkerne for å finne ut hvorfor de har søkt, hvordan de fikk vite om studiet og om deres 

vurdering av kvalitet på informasjon om studiet. 

Kommunikasjonsmateriell: Fakultetet produserer overordnet informasjonsmateriell om 

masterprogrammene ved fakultetet, etter innspill fra studieprogrammene. Eksempel på slikt 

materiell er plakater, brosjyrer, flyers, roll-ups, PPT-presentasjoner og karriereintervju. For øvrig 

vurderes det hvorvidt det er behov for eget informasjonsmateriale for de respektive programmene. 

Digital innholdsproduksjon og kanaler prioriteres i arbeidet med å nå målgruppene. Den digitale 

strategien må inneholde rutiner for hvordan vi markedsfører oss mot de samme målgruppene og 

gjentar målrettede digitale annonser. Måling og analyser skal være en del av den digitale strategien.  

Ansvar og eierskap 
Programleder med støtte fra studiekonsulent og kommunikasjonsrådgiver koordinerer 

rekrutteringsaktivitetene på programnivå, herunder deltagelse på relevante konferanser/messer og 

oppfølging ved studiestart samt spørsmål fra søkergruppen i rekrutteringsperioden. Fakultetet har 

ansvar for å etablere felles ramme for rekrutteringsarbeidet og for å koordinere tiltak på overordnet 

nivå. 

Kommunikasjonsstøtte 

Det avsettes en ettårig prosjektstilling for å iverksette foreslått rekrutteringsstrategi. Etter 

implementering vil kommunikasjonsrådgiver bistå med rådgivning i tråd med overordnet årshjul. 

Kommunikasjonsrådgiver bidrar med råd og veiledning i forhold til strategisk bruk av kommunikasjon 

i rekrutteringsarbeidet: utforming og utførelse av kommunikasjonsplan, kanalbruk, budskapsutvikling 

og innholdsproduksjon, utforming av kommunikasjonsmateriell, kommunikasjonstiltak og måling, 

etc.   

Økonomi 

Det avsettes årlig overordnede rammer for rekrutteringsaktiviteter ved instituttene. Budsjettrammen 

ved instituttet fordeles av instituttledelsen i samråd med programlederne og kommuniseres tydelig i 

god tid før oppstart av rekrutteringsløpet hvert år. Det er i tillegg avsatt en felles budsjettpost til 

rekrutteringsaktiviteter på fakultetsnivå. 

 

Målgrupper 
Masterprogrammene ved fakultetet retter seg mot forskjellige målgrupper av søkere. Ikke alle 

programmene skal ha flere søkere, men det er viktig å nå de rette søkerne. Noen masterprogrammer 

konkurrerer om de samme søkerne.  

Til tross for særegenheter ved de ulike programmene, er det også fellesnevnere og overordnede 

målgrupper. Å nå disse er viktig for å bygge en felles identitet som kan styrke fakultetets 

masterprogrammer som merkevare og gjøre dem bedre kjent. Dette vil også kunne styrke 

studentenes tilgang til arbeidsmarkedet og dermed omdømmet og rekrutteringen til 

studieprogrammene.  
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Felles målgrupper 

Alle studieprogrammene er rettet mot helsesektoren, som er en viktige målgruppe for samtlige 
studieprogram, enten det handler om å rekruttere studenter eller å samarbeide for at studentene er 
godt rustet til jobb etter fullført utdanning. De mest aktuelle er: 

 Primærhelsetjenesten  

 Spesialisthelsetjenesten 

 Oslo Kommune 

 KS læringsnettverk 

 Helse Sør-Øst (HSØ) 

 Internasjonale samarbeidsuniversitet 

 Andre fakulteter ved UIO 

 Forskernettverk 

 Egne og konkurrerende utdanningsinstitusjoner med relevant grunnutdanning 

 Medier og helsetidsskrifter  

Dette er viktige kanaler for å nå studentene, både gjennom betalte annonser og mediekontakt for å 

formidle gode saker om studiene, og om hvordan studiene kan virke karrierefremmende.  

Medier og helsetidsskrifter er viktige for å kommunisere med potensielle studenter og 

Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet er viktige for rammebetingelsene for 

sektoren. 

Studieprogrammenes hovedmålgrupper og målgruppeutfordringer 

 Interdisiplinær helseforskning: Målgruppen har primært helsefaglig utdanning/bakgrunn. 
Rekrutterer også studenter med samfunns-/sosialfaglig bakgrunn med interesse for helse. 
Rekrutterer fra grunnutdanning og fra arbeidsliv. Det er ønskelig med flere kvalifiserte søkere 
til programmet. 

 AGS: Målgruppen er sykepleiere og programmet rekrutterer fra arbeidslivet. Det er behov 
for flere søkere til programmet. 

 Master i helseadministrasjon ønsker søkere med lederbakgrunn fra helsesektoren, primært 
leger og sykepleiere. 

 HEPMA rekrutter fra de samme søkerne som EU-HEM, og ønsker flere søkere fra 
samfunnsvitenskap ved UiO og fra nordiske land. HEPMA har generelt gode søkertall. De 
ønsker å opprettholde søkermassene, da det ikke er noen selvfølge at søkningen vedvarer. 
Det er ønskelig med flere kvalifiserte selvfinansierte søkere fra blant annet Sør Amerika, Asia 
og Afrika. 

 EU-HEM ønsker å se om de kan nå potensielle studentgrupper fra andre land enn de gjør i 
dag – primært Norden. 

 ICH ønsker bedre og et bredere utvalg av internasjonale søkere med bakgrunn fra 
helsevitenskap og samfunnsvitenskap. 
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Kanaler 
Det er viktig å finne de beste og mest effektive kanalene for kommunikasjon med målgruppene. 

Kampen om oppmerksomhet rundt søknadsfrist er stor, og det er viktig å tenke rekruttering 

systematisk gjennom året. Samtidig må man passe på at de ulike masterprogrammenes 

rekrutteringskampanjer ikke konkurrerer og ødelegger for hverandre, særlig i fasen rundt 

søknadsfrist.  

Det anbefales strategisk bruk av årshjul og kommunikasjonsplan med egne målsettinger tilpasset 

hvert masterprogram.   

Målgruppe og hensikt bestemmer hvilke tiltak som skal benyttes. Det anbefales derfor å sette 

tydelige mål på hva som skal oppnås med kommunikasjonsaktiviteten basert på hva målgruppen er 

interessert i, hvordan de vil ha innholdet presentert og i hvilken kanal vi treffer dem.  

Det anbefales å lage en samlet oversikt over hvilke målgrupper vi når gjennom hvilke kanaler på tvers 

av institutt og fakultet. 

Oversikt over egne kommunikasjonskanaler 

Det medisinske fakultet og Universitetet i Oslo har utarbeidet og drifter en rekke egne kanaler for 

ekstern kommunikasjon. Det gir kontroll over budskap og timing for kommunikasjon.  

 Nettsider UiO – programsider for hvert enkelt program. Dette er navet til informasjon om 

studieprogrammene. Når studentene har begynt utdanning er dette også inngangsport for 

informasjon om studiet underveis. Innholdet her oppdateres. Selv om dette er navet er 

kanalen kjennetegnet av lite oppsøkende aktivitet hvis søkeren ikke får kjennskap til siden. 

Siden det er et stort nettsted vil det komme opp i søk, og det er viktig med en proaktiv 

strategi for å promotere innholdet gjennom sosiale medier, utdanning.no, mediekontakt, at 

nettadressen brukes i alt skriftlig materiale m.m.  

 Opptaksbrev studieprogram 

 Konferanser og arrangement i regi av UiO (institutt/MED/andre fakultet/sentralt) Det er 

mange konferanser og arrangementer der målgrupper for rekrutteringsarbeidet er. Her bør 

det satses på god informasjon og å ha med representanter (ambassadører) for 

masterstudiene ved MED.  

 Informasjonsmøter og webinar i regi av UiO (studieprogram/institutt/fakultet) 

 Epost og nyhetsbrev 

 SoMe-kanaler ved institutt (Facebook, twitter, youtube) 

o Interdisiplinær helseforskning (fb) 

o Helseledelse og helseøkonomi (fb og twitter) 

o Sykepleieforskning (fb og twitter) 

o Centre for Global Health (fb og twitter) 

o Etikk i helsetjenesten (fb) 

 SoMe-kanaler ved fakultetet (Facebook, Instagram, twitter, youtube) 
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Oversikt andres kommunikasjonskanaler 

I rekrutterings- og kommunikasjonsarbeidet benyttes også kanaler kontrollert av andre aktører. 

Hvordan de når målgruppene og hvor mange de når vil være viktig for valg av disse. I rekrutteringen 

bør det benyttes kombinasjoner av kanaler der samme budskap promoteres flere steder: 

 Fagmesser og fagkonferanser 

 Nasjonale helsekonferanser 

 Internasjonale fagmesser og konferanser 

 Studiemesser 

 Møter med samarbeidspartnere 

 Møter med samarbeidsuniversitet 

 Fagtidsskrifter (Overlegen, Sykepleien, Ergoterapeuten, Fysioterapeuten, den norske 

Legeforening etc.) 

 Fagmedier og interesseorganisasjoners medier (Dagens medisin, forskning.no, Sykepleien, 

osv) 

 Universitetsmedier (Apollon, Universitas, Khrono) 

 Nyhetsmedier nasjonalt, regionalt, lokalt 

 Alumniorganisasjoner?  

 Internsider/SoMe-kanaler til samarbeidspartnere 

 

Vedlegg til strategien (1) 
- Mandat 



Mandat prosjekt rekruttering til masterprogram ved Det medisinske fakultetet 
 
1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet: 
 
Verken Universitetet i Oslo eller Det medisinske fakultet har per i dag en rekrutteringsstrategi for 
masterprogrammene eller stillingsressurser med dedikert ansvar for rekruttering til disse 
studieprogrammene slik man har for grunnstudiene.  
I møter med studieprogrammene ble studiedekan for masterstudiene gjort oppmerksom på 
utfordringene ved rekruttering til masterprogrammene, og ønsker nå å iverksette arbeid med en 
rekrutteringsstrategi for disse studieprogrammene. 
 
Masterprogrammene ved Institutt for helse og samfunn møter ulike utfordringer innen rekruttering i 
universitets- og høyskolesektoren. Viktigheten av å få flere kvalifiserte søkere og høyere søkertall 
henger sammen med økt konkurranse om studentene.  
 
På bakgrunn av dette har studiedekanen bestemt at det skal opprettes et prosjekt med 
prosjektgruppe som skal utarbeide et beslutningsgrunnlag for videre rekrutteringsarbeid, samt et 
forslag til en rekrutteringsstrategi.  

 
2. Prosjektets mål, avgrensinger og leveranser: 
 
Prosjektet skal levere en overordnet strategi og plan for rekrutteringsarbeidet for 
masterprogrammene. 
 

Prosjektets målsetting er å utarbeide en strategi for å levere: 
 

1. Flere søkere til masterprogrammene. 

2. Bedre kvalifiserte søkere. 
3. Bedre oppmøte til studiestart. 

 
Delmål til mandatet: 
Vi skal jobbe mer effektivt, helhetlig og kunnskapsbasert med rekruttering til hvert studieprogram 
ved fakultetet 
 
For å nå dette målet skal følgende leveres:  
 
1. Et seminar med relevante interessenter der problemstilling og behov drøftes, og der mandat for 
det videre rekrutteringsprosjektet diskuteres og forankres. 
 
2. Konstituere en prosjektgruppe bestående av kommunikasjonsrådgivere ved fakultet og Institutt 
for helse og samfunn, faglige representanter fra studieprogrammene og en representant fra 
studieseksjonen ved Helsam. 
 
3. Gruppa skal involvere interessenter ved Helsam og andre der det er hensiktsmessig i prosjektet. 
Det skal lages en fremdriftsplan som gjør det oversiktlig for Helsams interessenter når de skal bidra.  
 
4. En fremdriftsplan med klar arbeids- og rollefordeling innen prosjektgruppa.  
 
5. Gruppen skal levere et utkast til overordnet strategi for rekruttering, den skal inneholde:  
 

 Analyse av: 



o Nåsituasjon. 
o Ønsket situasjon. 
o SWOT-analyse. 
o Planverk og satsninger som kan overføres til linjen for å dekke rekrutteringsarbeidet. 

 

 Utrede budsjett og ressurser til rekrutteringsarbeidet. 
 

 Rolleavklaring fakultet/institutt/program om hvem som har ansvaret for ulike deler av 
rekrutteringsarbeidet. 

 

 Strategien skal si noe om målgruppe, budskap, kanalvalg, evaluering og andre strategiske 
kommunikasjonsverktøy. 

 

 Prosjektet skal ikke levere spesifikke kommunikasjonstiltak for de enkelte 
studieprogrammene eller ferdige produkter. 

 
 
4. Tidsplan og ressursbehov: 
 
Fase 0 -  januar-mars: Oppstart og planlegging. 
 
Fase 1 - 12. mars: Oppstartsseminar. 
 
Fase 2 – april-mai: Kartlegging, interessentanalyse.  
 
Fase 3 - juni-august: Utarbeide og skrive strategien.  
 
Fase 4 - september: Ferdig strategi leveres studiedekan, ut på høring til instituttene og behandles i 
lederforum. 
 
Fase 5 - oktober–desember: Fra prosjekt til drift/utrulling. 
 
Fase 6 – august-september 2020: Evaluering av gevinstmål og kommunikasjonstiltak.  

 
5. Organisering og ansvar: 
 
Prosjekteier: Eivind Engebretsen, studie 
dekan for postdoktor- og masterprogrammer, fakultetsledelsen 
 
Prosjekteiers ansvar:  
 

 Overordnet ansvarlig for prosjektets resultater. 

 Gi enhetlige føringer til prosjektet. 

 Gi synlig og vedvarende støtte til prosjektleder. 

 Bidra til integrering mellom prosjektet og berørte enheter. 

 Fremskaffe ressurser og andre virkemidler og sørge for at dette forblir disponibelt for 
prosjektet jf. de planer som vedtas. 

 Sikre effektiv beslutningstaking. 

 



Prosjektleder: Christina Heesch, kommunikasjon, fakultetet 
 
Prosjektleders ansvar og oppgaver: 
 

 Har myndighet og ansvar til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor 
de rammer og begrensninger som er definert av prosjekteier. 

 Skal rapportere rapporterer på fremdriften i prosjektet til prosjekteier.  

 Har ansvar for å planlegge og delegere oppgaver til resten av prosjektgruppen, se over 
aktiviteter og sikre fremdrift og styre prosjektet. 

 Skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og 
forventninger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet. 

 Sikre effektiv kommunikasjon både innenfor gruppen, mot prosjektet og ut i organisasjonen. 

 
Prosjektgruppe: 

 Edel Jannecke Svendsen, faglig representant for Avansert geriatrisk sykepleie 

 Gunvor Aasbø, faglig representant for Interdisiplinær helseforskning 

 Eline Aas, faglig representant for EU-HEM, HEPMA og MHA 

 Heidi Fjeld/ Elia Mmbaga for International Community Health 

 Mari Mjøen, fra studieseksjonen på Helsam 

 Lema Hussain, Studentrepresentant ved HFU  

 Kaja Haldorsen, kommunikasjon, fakultetet 

 Torstein Helleve, kommunikasjon, fakultetet 

 Thea Cecilie Engelsen, kommunikasjon, Institutt for helse og samfunn 
 

 
Prosjektgruppens ansvar og oppgaver: 
 

 Prosjektgruppen driver arbeidet med prosjektet fremover i samarbeid og under ledelse av 
prosjektleder. 

 Prosjektgruppa avgjør selv intern arbeidsfordeling og organisering. 

 Prosjektgruppa skal utføre arbeidet i tråd med framdriftsplanen vedtatt i mandatet. 

 Prosjektgruppen vurderer om og når det vil være aktuelt å involvere programledere til 
masterprogrammene, samt andre relevante enheter og miljøer i linjeorganisasjonen, 
studentutvalg og spesifikke ressurspersoner. 
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