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Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet 

 
 
Mandag 15.11.2021 kl. 14-15.30. 
Møtet ble avholdt på Zoom /møterommet Hippokrates, Sogn Arena 
 
 
Fra tjenestemannsorganisasjonene:  
Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Gry Bruland Larsen (NTL), Mattias 
Solbakken (Akademikerne), Svend Davanger (Akademikerne), Vigdis Bjerkeli 
(Forskerforbundet) 
 
Fra verneorganisasjonen:  
Sissel Aastorp (lokalt hovedverneombud – LHVO) 
 
Fra ledelse/administrasjon:  
Hans Ragnar Mossin (møteleder), Stina Mosling, Gaute Frøisland, Tor Henry Wold (sak 1), 
Aleksandra Weder Sawicka (referent) 
 
Informasjons- og drøftingssaker: 
 

1 Orientering om UiO:IT 
v/Tor Henry Wold 
 
Prosjektrapport med andreutkast til ny organisasjon - For ansatte - Universitetet i 
Oslo (uio.no) 
 
Tor Henry orienterte kort om den nye rapporten (andreutkast) som hadde blitt 
offentliggjort 2. november. På vegne av fakultetet ønsket Tor Henry og Hans 
innspill på følgende problemstillinger: 

a) MED og MN har velfungerende og store Lokal-IT organisasjoner. Begge 
fakultetene ønsker å avvente litt med å være med i prosjektet helt fra 
starten av. 

b) Hvilke eventuelle konsekvenser for MED kan det være hvis fakultetet 
venter på sidelinja mens andre innfører UiO:IT allerede fra dag en? Vil 
enkelte IT-ansatte miste omplasserings-/bemanningsmuligheter? 

c) Savner definisjon på hvem som er lokalt eller sentralt IT-ansatt. Ønsker 
flere studenter i helpdesken. 

d) I rapporten er det lite snakk om kulturbygging, men Tor Henry har inntrykk 
at de som skal jobbe med prosjektet fra USIT er dyktige, så det vil være 
godt ivaretatt. 

e) På side 23 av rapporten nevnes det fakultets-/områdekoordinator. Det er 
viktig å definere rollen. 

f) Den 18. november møte for alle IT-ansatte på UiO. Spørsmål om man 
trenger flere møtearenaer? 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ou-opp/leveranser/andreutkast/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ou-opp/leveranser/andreutkast/


 

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet 

 
g) MED holder på å utarbeide et dokument som skal presenteres på møte 

med USIT 10. desember. Det skal presentere kartlegging av nå-situasjonen 
på MED og danne grunnlag for strategi, spørsmål og avklaringer med UiO:IT 
 

Tillitsvalgte kom med følgende kommentarer og innspill: 
• Forskerforbundet tok opp at de synes det er vanskelig «følge» endringene 

fra versjon til versjon. Det ble etterspurt en måte å synligjøre det på. De 
andre organisasjonene støttet innspillet.. 

• Tillitsvalgte er fornøyd med det hvordan fakultetet håndterer prosessen. 
• Ad a) Alle mener at det er lurt å slå allianse med MN. 
• Akademikerne: har erfaring med sentralisering av Eiendom, og er bekymret 

om sentraliseringsprosessen av IT-tjenester 
• Forskerforbundet: Det er vanskelig å fullt ut forstå hvilke prosesser som 

skal bestemmes sentralt og hvilke som skal bestemmes lokalt. F.eks dersom 
det under kartleggingsprosessen går frem at en ansatt på MED ønsker å 
flytte på seg til en annen del av IT-organisasjonen, hvem har ansvaret for å 
gjennomføre det? 

• NTL: Det er en lang og omfattende prosess, IT-ansatte har gått veldig lenge 
med usikkerhet og ønsker litt med konkret informasjon. 

• Ad e) Akademikerne: Det er viktig at fakultetet selv vet hva rollen 
innebærer. Å beskrive den er vanskelig akkurat nå. 

• Ad f) NTL: MED bør oppfordre IT-ansatte til å delta i møtet 18. november. 
Kanskje IT-folk på MED trenger et separat møte etterpå? Tor Henry vil 
oppfordre IT-ansatte på MED å gå på møte og vil arrangere eget møte 
etterpå hvis det vil være behov for det. Ellers er han tilgjengelig på e-post. 

• Ad g) Akademikerne ønsker å få dokumentet sendt til USIT til innsyn. Andre 
tillitsvalgte støtter forslaget. 
 

2 Orientering om Veksthuset – Life Science Growth House 
v/Hans Mossin og Stina Mosling 
 
Stina orienterte kort om Veksthuset: Dette er et tverrfakultært prosjekt – en 
innovasjonsenhet i regi av MED og MN. Beslutning om å etablere enheten ligger på 
rektornivå, men daglig drift skal ligge på fakultetsnivå. Enheten har fått innvilget 5-
års finansiering med håp om fortsettelse. Enheten skal bistå innovatører som ikke 
er modne nok for å gå til Invento. Målet er øke innovasjon, og 75-80% av 
virksomheten skal dekke behov fra MED og MN. Det skal lyses ut en 
direktørstilling, en del ansatte skal flyttes (3 årsverk fra MED). Mer detaljer ang. 
bemanning vil komme i neste IDF-møte. Forhandlingsfullmakt ble delegert til IDF 
på MED og MN. Saken skal også behandles i fakultetsstyre både på MED og MN. 
Tillitsvalgte stilte et par oppfølgingsspørsmål. Saken skal behandles i neste IDF-
møte 

 



 

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet 

 
 
Mandag 29.11.2021 kl. 09.00-10.05. 
Møtet ble avholdt på Zoom /møterommet Hippokrates, Sogn Arena 
 
 
Fra tjenestemannsorganisasjonene:  
Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Gry Bruland Larsen (NTL), Mattias 
Solbakken (Akademikerne), Asle Fredriksen (Parat), Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet) 
 
Fra verneorganisasjonen:  
Forfall 
 
Fra ledelse/administrasjon:  
Hans Ragnar Mossin (møteleder), Stina Mosling, Gaute Frøisland, Aleksandra Weder Sawicka 
(referent) 
 
 

1 Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 15.12.2021 
v/Hans Mossin 
 
Sakskart til fakultetsstyremøte 15. desember 2021 - Det medisinske fakultet 
(uio.no) 
 
Hans Mossin presenterte styresaker. Gaute Frøisland redegjorde for to 
økonomisaker: regnskap per oktober 2021 samt status i arbeidet med årsplan 
2021-2023: 
 
Regnskap per oktober: Basisfinansiert bevilging har en god utvikling. Akkumulert 
mindreforbruk er større enn forventet – prognose for 2021 er på 86 millioner. 
Fakultetet vil bli ikke gjenstand for noen direkte inntrekk av dette akkumulerte 
mindreforbruket ved utgangen av 2021, men fakultetet må være forberedt på at 
KDs "5% regel", om ikke å ha et akkumulert mindreforbruk på mer enn 5% av et 
års bevilgning kan bli praktisert mot fakultetet fra og med 2022. 
Aktiviteten knyttet til eksternt finansiert virksomhet for MED er fortsatt høy og 
eksternt finansiert virksomhet bidrar også i år med nettobidrag tilbake til 
basisøkonomien p ca. 100 MNOK. Det ble også redegjort for to overraskelser i 
årets statsbudsjett som påvirker MED: NFR sin støtte til Fellesløftet falt ut som 
egen bevilgning og omlegging av pensjonsmodellen for vår sektor med en virkning 
for MED for 2022 på 38 MNOK for MED. Endringen er presentert som 
budsjettnøytralt, men som UiO og UHR sektoren har stilt spørsmål om faktisk er 
budsjettnøytral. Svaret som er gitt er at departementene opprettholder 
beregningen, men skal se på det på nytt i forbindelse med revidert statsbudsjett 
og vi må derfor legge til grunn i vår plan for 2022.  
 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/12-15/sakskart-til-fakultetsstyremote-15.-desember-2021.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/12-15/sakskart-til-fakultetsstyremote-15.-desember-2021.html
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Status i arbeidet med årsplan 2021-2023: MED arrangerte budsjettseminar medio 
november med ledelsen på fakultet og institutt, seksjonslederne på fakultetet og 
økonomer til stede. En hoved hensikt med budsjettseminaret var å gjennomgå 
status i årsplanen og sikre at organisasjonen jobber i henhold til målene i 
årsplanen. Videre at det er sammenheng mellom mål og budsjettet i form av 
prioriteringer og hvorvidt vi trenger å gjøre nye prioriteringer som en del av 
forberedelsene til budsjettfordeling og prioriteringer i 2023 budsjettet. Saken 
presenteres som en informasjonssak til styret som en del av 
virksomhetsstyring/årsplan arbeidet ved fakultetet.  
 

 
Forhandlingssaker: 
 

2 Etablering av Enhet for innovasjon - «Veksthuset for livsvitenskap, helse og 
teknologi»/ «Life Science Growth House» 
v/Hans Mossin og Stina Mosling 
 
Sakspapirer: 
Saksfremlegg 
4 vedlegg 
 
HR-sjef Stina Mosling redegjorde for saken og prosessen med å avklare 
beslutningsmyndighet for etablering av enheten. Saken skal legges som 
forhandlingssak for IDF MED i dag, IDF MN skal ha den som drøftingssak på onsdag 
1. desember. Fakultetsstyret på MED vil behandle saken 15. desember, mens 
fakultetsstyret på MN behandler saken den 17. desember. 
 
Parat tok opp at saken bør drøftes på begge fakulteter før forhandling. De mener 
at fremgangsmåten i denne prosessen kan skape presedens for fremtidige 
prosesser, derfor ønsker de at det gjøres riktig nå.  
 
Etter en kort diskusjon landet man på følgende løsning: saken behandles kun som 
drøftingssak i IDF MED i dag. Deretter drøftes den i IDF MN på onsdag etterfulgt av 
en felles forhandling med IDF-MED og IDF-MN. På denne måten kan saken 
behandles riktig iht. Hovedavtalen og uten at det forårsaker forsinkelser i 
styrebehandlingen.  
 
Etablering av Enhet for innovasjon – drøftingssak 
 
Forskerforbundet stilte spørsmål rundt bemanning i enheten – når ansatte flyttes 
til enheten med sine årsverk, skal de erstattes respektivt i UiO:Livsvitenskap og 
fakultetssekretariatet? Stina Mosling forklarte at stillingene ble opprinnelig utlyst 
som innovasjonsrådgivere i påvente av oppretting av enheten, så ansatte skal ikke 
erstattes. 
 



 

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet 

 
Parat lurte på hvorfor enheten etableres på fakultetsnivå, og ikke leverer tjenester 
til hele UiO. Stina forklarte at enheten vil dekke 75-85% av behovet til UiO, i tillegg 
er initiativet kommet fra MED og MN, derfor er det tenkt at man starter med å 
opprette enheten her på fakultetet, men med en helt klar ambisjon om å bistå 
hele UiO. 
 
Forskerforbundet spurte om rollen til enheten i forhold til Invento. Hans Mossin 
forklarte at Veksthuset vil jobbe med prosjekter som faller utenfor/ ikke blir tatt 
opp av Invento siden de ikke er modne nok. Prosjekter behandlet i enheten vil 
være både plukket ut av innovasjonsrådgivere og kan meldes inn av selve forskere. 
 

 







 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSKE FAKULTET 

 
Til: Det medisinske fakultets styre 
Fra: Styreleder 
Sakstype (O/D/V): 46/21-V 
Arkivsaksnr: 2021/8333 
Vedlegg:  
Møtedato: 15. desember 2021 
Sakstittel: Oppnevning av valgstyre ved MED for perioden 1.1.2022-31.12.2025 

 
 
Formål /hvorfor fremmes saken: 
Det medisinske fakultet skal høsten 2022 gjennomføre valg av dekan og valg av medlemmer til 
fakultetsstyret for perioden 2023-2026. I tillegg avholdes det årlige valg av representant for de 
midlertidig vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret. I henhold til valgreglementet skal fakultetet ha 
et valgstyre, som har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet. 
Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene 
og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å 
godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet. Periode for sittende valgstyre 
utløper 31.12.2021. 
 
Saksframstilling: 
Valgstyret ved fakultetet består av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk-administrativt tilsatt og en 
student. Studentene (MSU) oppnevner selv en representant. De tre siste periodene (og muligens 
lengre) har begge de to vitenskapelige representantene i fakultetets valgstyre vært fast tilsatt. 
Imidlertid framgår det nå av valgreglementet at valgstyrene som hovedregel skal ha en representant 
for hver av gruppene fast vitenskapelige tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte, teknisk-
administrativt tilsatte og studentene. Det framgår videre av reglementet at dersom særlige forhold 
foreligger, kan oppnevnende myndighet (fakultetsstyret) bestemme at en eller flere grupper ikke skal 
ha representanter i styret. Det framgår også at fungeringsperioden i valgstyret skal tilsvare 
valgperioden for de ulike gruppene i det aktuelle styringsorganet (fakultetsstyret), noe som 
innebærer at midlertidig vitenskapelig tilsatte, i likhet med studentene, vil ha en fungeringsperiode 
på kun ett år. Slik vi ser det, vil det utgjøre en ulempe at to av fire representanter i valgstyret har en 
fungeringsperiode på kun ett år.  
 
Valgstyret skal sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet, noe som krever god 
kunnskap om og erfaring med tolkning av valgreglementet. Dette oppnås best ved kontinuitet i 
styret.  
 
Valgstyret er ut ifra sitt mandat ikke et styringsorgan med mulighet for å påvirke verken resultatet av 
selve valget eller øvrige forhold som berører styring og drift av fakultetet, snarere et tilsyns- og 
gjennomføringsorgan. Av denne grunn mener vi det vil være både forsvarlig og hensiktsmessig å 



vedta at de to vitenskapelig ansatte i styret skal være fast ansatt, og dermed kunne fungere hele 
perioden på fire år.  
 
Til informasjon skal det også oppnevnes en valgkomite i forkant av dekanvalget 2022. Valgkomiteen 
har som oppgave å gjøre kjent stillingsbeskrivelsen for dekan for både velgere og potensielle 
kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å 
vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert 
medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett. Valgkomiteen godkjennes av universitetsstyrets 
tilsettingsutvalg etter forslag fra fakultetet. Forslag fra fakultetet vil bli oversendt tidlig i 2022.  
 
Sittende valgstyre (2018-2021) består av:  
• Professor Marit Bragelien Veierød  
• Professor Per Grøttum  
• Kontorsjef Knut Tore Stokke (for 2021)  
• Karsten Kluge, oppnevnt av Medisinsk studentutvalg (MSU) 
 
Begge de vitenskapelige representantene ønsker ikke å gjenoppnevnes. Nye representanter 
er derfor forespurt og har sagt seg villige til å oppnevnes til valgstyret for perioden 2022-
2025. 
For å beholde en viss kontinuitet er kontorsjef Knut Tore Stokke forespurt om å ta på seg en 
ny periode, hvilket han stiller seg positiv til. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgstyret for perioden 1.1.2018- 31.12.2021: 
• Professor Stine Marie Ulven (IMB) 
• Professor Kåre Inge Birkeland (Klinmed) 
• Kontorsjef Knut Tore Stokke (Helsam) 
Medisinsk studentutvalg (MSU) bes årlig oppnevne en student til valgstyret 
 
Valgreglement for Universitetet i Oslo: Valgreglement for Universitetet i Oslo - Universitetet i Oslo 
(uio.no) 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html


 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSKE FAKULTET 

 
Til: Det medisinske fakultets styre 
Fra: Institutt for medisinske basalfag v/ administrasjonssjef Linda Helgesen 
Sakstype(O/D/V): 47/21-V 
Arkivsaksnr: 2021/8333 
Vedlegg:  
Møtedato: 15. desember 2021 
Sakstittel: Oppnevning av valgstyre og valgkomité ved IMB for perioden 2022-2025 

 
 
Bakgrunn 
 
Instituttet fikk oppnevnt valgstyre og valgkomité i fakultetsstyremøte 10. mai 2016 (21/16) for 
perioden 2017-2019. Sittende valgstyre og valgkomité ble forlenget ut 2020. På grunn av den 
ekstraordinære situasjonen i 2020 og 2021 har det ikke blitt fremmet nye kandidater for og sittende 
komité og valgstyre er forlenget ut 2021 i påvente av nyvalg. 
 
Saksframstilling: 
Valgstyre 
Oppnevning av instituttets valgstyre foretas av fakultetsstyret. IMBs valgstyre var oppnevnt 
for perioden 1.1.2016 til 31.12.2019 med forlengelse fram til 31.12.2021, og fornyet 
oppnevning må gjennomføres for perioden 2022-2025. Iht. valgreglementet ved 
Universitetet i Oslo skal valgstyret bestå av to vitenskapelig tilsatte, én teknisk-administrativ 
tilsatt og én studentrepresentant. 
 
Valgstyrets oppgave er beskrevet i valgreglementets § 3. 
 
Instituttet fremmer forslag om at IMBs valgstyre skal bestå av: 
Professor Anette Hjartåker, Vitenskapelig tilsatt 
Professor Uta Sailer, Vitenskapelig tilsatt 
Rådgiver Alieu S K Cham, Teknisk administrativt tilsatt 
[Studentrepresentant utpekes hvert år av MSU] 
 
Alle de foreslåtte er forespurt og har takket ja til å delta. 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#3


Valgkomité 
I henhold til Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter ved UiO § 2-3, skal 
fakultetsstyret også oppnevne en valgkomité bestående av to vitenskapelige tilsatte, én teknisk-
administrativt tilsatte og én studentrepresentant. 
 
Valgkomiteens oppgaver er beskrevet i valgreglements Del 3 § 22 
 
Instituttet fremmer forslag om at IMBs valgkomité skal bestå av: 
Førsteamanuensis Jon Michael Gran, Vitenskapelig tilsatt 
Førsteamanuensis Jan Bjålie, Vitenskapelig tilsatt 
Overingeniør Marit Ledsaak, Teknisk administrativt tilsatt 
[Studentrepresentant utpekes hvert år av MSU] 
 
Alle de foreslåtte er forespurt og har takket ja til å delta i valgkomiteen.  
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner valgstyre og valgkomité ved IMB som 
foreslått for perioden 2022-2025 
 
 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#22


FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSKE FAKULTET 

 
Til: Det medisinske fakultets styre 
Fra: Styreleder 
Sakstype (O/D/V): 48/21-V 
Arkivsaksnr: 2021/8333 
Vedlegg: 5 
Møtedato: 15. desember 2021 
Sakstittel: Etablering av Enhet for innovasjon - «Veksthuset for livsvitenskap, helse og 
teknologi»/ «Life Science Growth House» 
___________________________________________________ 

Formål /hvorfor fremmes saken: 
På UiO genereres et stort antall ideer med innovasjonspotensiale hvert år. De fleste av disse ideene 
blir aldri videreutviklet. Ideer som er modne nok, kan få hjelp fra vår TTO (Technology Transfer Office): 
Inven2. Men de aller fleste ideene utvikles ikke fordi de er for umodne, eller blir ikke utforsket fordi 
studenter og forskere ikke vet hvordan de skal gripe dette an. Hovedårsaken til dette er at 
innovasjonskulturen og innovasjonsstøtten ikke når frem til den enkelte. Ved fakultetene er 
innovasjonsstøtten lite prioritert, systematisert og samhandlingen mellom fakultet og dets enheter er 
ikke god nok. Dette gir begrenset kunnskap, kompetanse og verktøy til å videreutvikle innovative ideer 
og ta kunnskap i bruk blant våre forskere og studenter. Med riktige virkemidler kan vi fremme en 
sterkere innovasjonskultur ved UiO. Tall fra Inven2 viser i perioden 2010-2019 en dofi tilgang 
(innovasjonssøknader) fra UiO studenter og ansatte på gjennomsnittlig 110 dofier per år. 75% av 
dofiene kommer fra livsvitenskapsområdet (MED, MN (IBV) og OD) inkludert Kjemisk institutt med sin 
livsvitenskapsandel. Så kommer teknologifagene på MN. Grovt sett vil Life Science Growth House 
dekke rundt 75% - 85% av behovet for idestimuleringsarbeid ved UiO.  
 
Saksframstilling: 
 
For å styrke kulturen for innovasjon og gi studenter og 
forskere støtte, verktøy og kunnskap til å videreutvikle 
sine innovative ideer, går nå Det medisinske fakultet 
(MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
(MN) sammen om å etablere den tverrfakultære 
enheten for innovasjon.  

Innovasjonsenheten vil arbeide for å endre kultur og 
tenkning når det gjelder å ta kunnskap i bruk. 
Forskningsresultater fra forskere og studenter innen 
helse, livsvitenskap og teknologi på disse to fakultetene 
skal i større grad komme samfunnet til nytte. I tillegg vil 
innovasjonsenheten, gjennom samarbeid med UiOs 
strategiske satsingsområde, UiO:Livsvitenskap, også 
favne bredt og inkluderende gjennom konvergens i 
tverrfaglig forskning og tverrfakultært samarbeid ved 
hele UiO. Samarbeidet med UiO:Livsvitenskap er 
forankret med styret og direktør Carl Henrik Gørbitz 

Figur 1 viser hvordan viktige elementer går i 
hverandre for å stimulere til et godt 
innovasjonsarbeid ved UiO  



Fakultetene ønsker å ta et større grep om sitt innovasjonsarbeid og sitte mer i førersetet både når det 
gjelder idéstimuleringsarbeidet, kulturbygging, gi kunnskap og modning av innovative ideer blant sine 
studenter og forskere. For å oppnå dette vil enheten jobbe i et dynamisk samspill med fakultetets 
enheter, fagmiljøene, studentene og innovasjonsøkosystemet (næringsklynger, inkubatorer, 
samfunns- og næringsaktører og finansiører med tilgang til eksterne forskningsmidler) (Figur 1).  

 
Inntil videre vil den være lokalisert i Forskningsparken.  
 
Innovasjonsenheten har 5 strategiske hovedområder og 5 overordnede mål (for ytterligere 
beskrivelse av disse se Vedlegg 1.  
 

Strategiske hovedområder/elementer Overordnede mål 
Innovasjon Vi skal gi kunnskap og drive frem økt 

innovasjonsaktivitet blant studenter og 
forskere 

Kultur Vi skal bygge en positiv kultur og styrke 
innovasjonsevnen 

Samarbeid & Samspill Vi skal skape dialog og styrke samarbeid internt 
og eksternt 

Næringsliv & Samfunn Vi skal åpne dører og bygge broer mellom våre 
kunnskapsmiljøer og relevante 
samarbeidspartnere 

Møteplasser Vi skal utvikle og bruke møteplasser der 
kunnskap deles og tas i bruk 

 
Vårt langsiktige mål er å endre kultur og tenkning blant våre studenter og forskere, gi kunnskap, 
tilrettelegge for at forskningsideer anvendes, flere innovatører, oppstartsselskaper og at mer 
kunnskap blir tatt i bruk. 
 
Gjennom Enhet for innovasjon vil forståelsen og kulturen for innovasjon og det å ta kunnskap i bruk 
gradvis endres over tid. I vårt arbeid har vi fokus på UiOs Strategi 2030 (Ambisjon 3: UiO skal styrke 
dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk). Vår ambisjon er også å endre 
innovasjonstakten ved UiO i tråd med de politiske føringene til universitetene og til aktørene i 
virkemiddelapparatet (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og EU).  
 
Hilde Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved Det medisinske fakultet, leder 
arbeidet med å etablere enheten og har siden september 2020 arbeidet målrettet med forankring av 
ideen om å etablere enheten og avstemme innholdet i den, både internt og eksternt. Hun har også 
jobbet med å synligjøre enhetens visjon, strategiske hovedområder og overordnede mål. Her kan 
nevnes: møter med ledernivå med rektor og universitetsdirektør, Oslo Science City og OUS. Ellers har 
det vært møter ved: UiO - Livsvitenskapsstyret, Innovasjonsrådet, Forum for forskningsdekaner, 
Fakultetsstyret, ledermøter ved MED og MN, instituttledelsen ved fakultetene og berørte 
seksjonssjefer; OUS - OUS sitt Innovasjonsutvalg, Forskningsutvalg og Inven2. Ved siden av dette er 
enhetens visjon diskutert siden høsten 2020 med innovasjonsøkosystemet (næringsklynger, 
inkubatorer, bedrifter og næringslivet rundt oss) for økt samspill og for å ta ut synergier mellom oss.  
 
Hos alle høster innovasjonsenhetens innretning og mål positive tilbakemeldinger og støtte. Vi får 
tilbakemelding på at enheten tilrettelegger for et unikt og ambisiøst samspill både internt og eksternt. 



Den bygger en bro mellom «bottom up» (forsker og student) og «top down» (ledelse på enheter, 
fakultet og UiO) som er en ny og holistisk måte å arbeide på innen dette området.  
 
Dekanene ved MED og MN ble invitert inn til et formelt møte med UiO ledelsen 19 mars 2021, der 
etableringen av innovasjonsenheten ble diskutert. Målet for møtet var å diskutere forankring, 
ambisjon/omfang, organisering og økonomi for etablering og utvikling av enheten. Et formelt notat ble 
sendt UiO ledelsen 28.april basert på møtet og et svar på dette ble sendt Dekanene 9.juni (se Vedlegg 
2). 

 
1. Organisasjon – og styringsmodell 

Enhet for innovasjon er en tverrfakultær satsing mellom de likeverdige partnerne, MN og MED. 
Enhetens leder rapporterer til dekan ved MED. Enhetens råd ledes av dekan på MN. 

Etter en dialog om organisasjon- og styringsstruktur for innovasjonsenheten ba MED 
Universitetsdirektøren om en vurdering og avklaring om hvilket nivå som skulle forhandle enheten 
etter Hovedavtalen § 19, nr. 2 a.  

Svaret fra Avdeling for personalstøtte lyder (vedlegg 4):  

«Det forstås nå slik at enheten skal plasseres sideordnet fakultetsadministrasjonen og i linje 
til dekan/fakultetsstyret ved fakultetet. Enheten vil ha en leder (direktør) og et rådgivende 
organ bestående av dekaner og fakultetsdirektører ved henholdsvis Det medisinske fakultet 
og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, samt viserektor for forskning og innovasjon. 

Det vurderes derfor slik at opprettelsen av en slik enhet vil ligge innenfor hva 
universitetsstyret har bestemt at kan vedtas på fakultetetsnivå. ifølge normalregler for 
fakulteter § 2-1, kan fakultetsstyret selv vedta «fakultetets interne organisering i avdelinger, 
programmer, permanente utvalg eller tilsvarende…». Det er mest nærliggende å forstå den 
foreslåtte innovasjonsenheten som en avdeling etter normalreglenes bestemmelse, siden 
enheten ikke har et bestemmende organ over leder. Et organ med beslutningsmyndighet 
overordnet en leder, er kjennetegnet på en grunnenhet, noe denne enheten ikke vil ha. 

Fakultetet bes utarbeide et dokument i form av vedtekter eller lignende retningslinjer for 
enheten. 

Siden fakultetsstyret selv kan vedta opprettelsen av en den foreslåtte enheten, er også 
fakultetet det nærmeste til å føre forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene etter 
delegasjon fra universitetets ledelse.  

Fakultetet bes vurdere i hvilken stillingskode leder av enheten skal plasseres, da det vil ha 
betydning for hva som utgjør innstillende og tilsettende organ. Fakultetet bes samtidig 
vurdere hvordan bemanningen av enheten, samt sikre at dette gjøres i tråd med gjeldende 
bestemmelser for ansettelser ved UiO.» 

  



Organisasjonskart som synliggjør endringen: 

 
Dekanen ved MN leder innovasjonsenhetens rådgivende råd. En direktør, med funksjonstittel 
Innovasjonsdirektør (i stillingskode sko 1059 Underdirektør) vil lede innovasjonsenheten. Enhetens 
leder rapporterer til dekan på MED. Se retningslinjene for enheten vedlagt (vedlegg 5).  

Organiseringen av enheten skal tas opp til vurdering ved innflytting i Livsvitenskapsbygget (planlagt 
2026). 
 

2. Bemanning og finansiering 

MED og MN starter ut med å få Enhet for Innovasjon opp og stå, både økonomisk og administrativt 
fra 2022 (2021 har vært en interimfase).  

Bemanningsplan for perioden 2022-2025 

Budsjettår  2022 2023 2024 2025 

Antall stillinger i Enheten 7,5 7,5 7,5 7,5 

Direktør  1,0 1,0 1,0 1,0 

Innovasjonsrådgivere 4,5 4,5 4,5 4,5 

Kommunikasjonsrådgiver 1,0 1,0 1,0 1,0 

Administrativ koordinator  1,0 1,0 1,0 1,0 

 



Administrativ leder: I tillegg tilføres enheten en halv stilling som administrativ leder fra UiO: 
Livsvitenskap (Morten Egeberg er i dag administrativ leder ved UiO: Livsvitenskap og trer inn i halv 
stilling ved Enhet for Innovasjon fra 2022. 

 
Bemanning av Enhet for innovasjon ved oppstart 1. mars 2022: 
 

Nr. Funksjon Stillingskoder Stillingsprosent Hvor er 
stillingen fra? 

Navn 

1. Direktør SKO 1059  100% Nyopprettet 
stilling, 
finansiert av 
MN og MED 

Lyses ut 

2. Kommunikasjonsrådgiver SKO 1364 100% MN Norunn 
Torheim 

3. Administrativ koordinator SKO 1407 
 

100% MED Lyses ut 

4. Innovasjonsrådgiver SKO 1364 50% MN Henrik 
Schultz 

5. Innovasjonsrådgiver SKO 1364 100% MED Ivar Bergland 
6. Innovasjonsrådgiver SKO 

1364/1434 
100% MED Nicolay 

Berard-
Andersen 

7.  Innovasjonsrådgiver SKO 1364 100% Nyopprettet 
(fin. MN) 

Lyses ut 

8. Innovasjonsrådgiver SKO 1434 100% Nyopprettet 
(fin. MN) 

Lyses ut 

 
 
Finansiering 
Fakultetene finansierer aktiviteten over eksisterende drift og med bidrag i form av øremerkede 
midler fra UiO. Hvert av fakultetene dedikerer stillinger, som pr. i dag ligger i eget fakultet, til den 
nyopprettede enheten. 

Det er planlagt at i interimsperioden (før innflytting i Livsvitenskapsbygget i 2026) skal denne 
enheten leie lokaler i Forskningsparken. Årlig husleie og drift av kontorplassene er satt til 1 MNOK. 
Ytterligere kostnader vil ikke bare gå til å ansette innovasjonsrådgivere fra 2021 (se bemanningsplan 
Tabell 1), men også til utgifter knyttet til drift, utvikling og aktiviteter av enheten. Her kan nevnes 
bl.a. nettverkssamarbeid, workshop/arbeidsverksted, internt og eksternt samarbeid, møteplasser, 
utvikling av rugekassen, etablering av servicepakker, internship, forskningsmentor program og 
såkornmidler. 

Med dette tar nå MED og MN ansvar for å starte opp å realisere UiOs langsiktige ambisjoner når det 
gjelder innovasjon og implementering av forskningsresultater hos studenter og forskere. UiO bidrar 
sammen med fakultetene, og stiller økonomiske ressurser til rådighet, for å realisere og løfte denne 
ambisjonen for UiO. Det samme gjelder UiO: Livsvitenskap som også legger inn midler for å etablere 
og finansiere aktiviteter i denne enheten. 

 



Saksgang: 
Saken har blitt orientert om i ledergruppe ved MED (gjentatte ganger i 2021), lederforum ved MED 
(2.11.2021), fakultetsstyre (26.10.2021), og orientert om og forhandlet i IDF-møter (15.10.2021 og 
29.11.2021). 
 
Besluttende myndighet: fakultetsstyre 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar å opprette den tverrfakultære Enhet for innovasjon (Veksthuset for 
livsvitenskap, helse og teknologi/ Life Science Growth House) ved Det medisinske fakultet. 
Fakultetsstyret gir sin tilslutning til foreslått organisering, styringsform, finansiering og reglement 
 
Vedlegg 
 

1) Notat om LSGH 
2) Svar ang. LSGH fra rektoratet 
3) Reglement Enhet for innovasjon 
4) Besluttende myndighet 
5) Finansiering og budsjett LSGH 
6) Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 29. november 2021 
7) Protokoll fra forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene på MED og MN 1. desember 

2021 



Vi skal utfordre kultur og tenkning, drive frem flere 
innovatører og oppstartselskaper, og stimulere til 

at mer kunnskap blir tatt i bruk FORMÅL

VISJON

Life Science Growth House

Overordnet mål
Vi skal gi kunnskap og 

drive frem økt 
innovasjonsaktivitet blant 

studenter 
og forskere

Vi skal bygge en positiv 
kultur, styrke

innovasjonsevnen og gi 
kunnskap

Vi skal skape dialog og 
styrke tverrfaglig  samarbeid 

internt og eksternt

Vi skal åpne dører og bygge 
broer mellom våre 

kunnskapsmiljøer og 
relevante 

samarbeidspartnere

Innovasjon Kultur & kunnskap Samarbeid & samspill Næringsliv & samfunn Strategiske 
hovedområder

Møteplasser

Vi skal utvikle og bruke 
møteplasser der kunnskap 

deles og tas i bruk

xxx

Kompetanse

Tillit Handlekraft

Samarbeid

= Verdier

Kommunikasjon

Effektmål1. Stimulere til og formidle 
kunnskap om 
innovasjonsarbeid

2. Etablere en «Rugekasse» 
for modning av ideer

3. Veilede 
innovasjonsprosjekter

4. Etablerer gode rammer for 
støtte til avtaler og 
finansiering

5. Stimulere til og støtte 
oppstart av nye selskaper

1. Sikre en delingskultur bygget på 
tillit og åpenhet

2. Være en pådriver for økt fokus 
på innovasjon og 
entreprenørskap utdanning og 
etterutdanning

3. Etablere programmer som 
kobler sammen nye 
samarbeidskonstellasjoner

4. Være en pådriver for å 
utarbeide meritterende 
incentiver for deltagelse i  
innovasjonsarbeid

5. Sikre kunnskap om 
entreprenørskap og 
kommersialisering blant 
studenter, forskere og ledere 

1. Opparbeide en god 
prosessforståelse og et godt 
samspill med enheter internt 
på UiO

2. Skape et dynamisk samspill 
med alle aktører i og rundt 
innovasjonsøkosystemet 

3. Stimulere til tverrfaglig 
innovasjonssamarbeid 

4. Identifisere behov for 
innovasjonsstøtte og 
kunnskapsgivende aktiviteter 
internt for å realisere 
muligheter

1. Skape relevante og 
supplerende møteplasser

2. Delta proaktivt på 
eksisterende arenaer

3. Fokusere på aktiviteter som 
skaper samarbeid

4. Legge til rette for og gi 
kunnskap om nye karriereveier

5. Utvikle samfunnskontaktrollen

1. Være en åpen dør og 
kontaktpunkt for eksterne og 
interne aktører

2. Bygge nettverk og styrke 
industrisamarbeid

3. Veilede og koble til eksterne 
virksomheter

4. Tilgjengeliggjøre 
forskningsinfrastruktur

5. Skape en leveransekultur

Vedlegg 1
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Vedlegg 2 
 
Dekan Ivar Prydz Gladhaug, Det medisinske fakultet  
Dekan Solveig Kristensen, Det matematisk- og naturvitenskaplige  
fakultet 

Dato: 09.06.2021   

Life Science Growth House – en innovasjonssatsing på UiO  
Universitetsledelsen takker for det imponerende arbeidet fakultetene har lagt ned i å få etablert 
innovasjonsenheten Life Science Growth House (LSGH). Det var gledelig at initiativet også ble godt 
mottatt av dekanene i møtet 26. mai 2021.   

Midler til pre-DOFI-arbeidet (idéfangst, idéstimulering og innovasjonskompetanse) er tatt ut av 
tjenestekjøpsavtalen med Inven2. Og som del av fordelingen for 2022 legges det opp til at 3 mill. 
kroner fra Inven2 omdisponeres til bruk i arbeidet i LSGH for å ivareta pre-DOFI oppgavene som 
har ligget til Inven2. Disse midlene vil være øremerkede midler til de to fakultetene. For 2021 vil 
det omdisponeres 2 mill. til LSGH. Beløpet omdisponeres under følgende forutsetninger: 

- LSGH skal dekke livsvitenskapområdet for hele UiO (i tillegg øvrig virksomhet ved de to 
fakultetene). Dette er en viktig forutsetning for at sentrale ressurser legges inn i satsingen.  

- LSGH må utarbeide gode rapporteringsrutiner overfor universitetsledelsen v/ viserektor for 
forskning og innovasjon. 

- LSGH er primært en innovasjonsenhet, og evt. rolle knyttet til samfunnskontakt generelt 
må avklares nærmere med universitetsledelsen på lengre sikt 

- LSGH skal etter hvert innplasseres i Livsvitenskapsbygget.  

Med disse forutsetningene bes det om at de to fakultetene utarbeider et forslag til organisering og 
styring av enheten innenfor rammen av budsjettet som nå er til rådighet. Styringsstrukturen må 
angi tydelig ansvar for faglig og økonomisk rapportering samt ansvar for personaloppfølging.  
 
Midlene som nå avsettes vil bli utløst når organisering og styring av LSGH er på plass.  

 
Med hilsen 
 
Svein Stølen 
rektor 

Arne Benjaminsen 
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universitetsdirektør 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning 



 
Reglement for Enhet for innovasjon  
(Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi/ Life Science Growth House) 
 
Innholdsfortegnelse: 

 § 1 Formål  
 § 2 Enhetens organer  
 § 3 Rådet 

o § 3.1 Ansvar og oppgaver  
o § 3.2 Sammensetning  

 § 4 Enhetens leder  
 § 5 Stedfortreder for leder 
 § 6 Ikrafttredelse  

 
§ 1 Formål  
Fakultetsstyret vedtok 15.12.2021 å etablere Enhet for innovasjon - Veksthuset for 
livsvitenskap, helse og teknologi/ Life Science Growth House. 
 
Enhet for innovasjon er en tverrfakultær satsing mellom Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det medisinske fakultet (MED). De to fakultetene er 
likeverdige partnere. Enhetens leder rapporterer til dekan ved MED. Enhetens råd ledes 
av dekan på MN.  
 
Enheten skal ha hovedansvar for innovasjonstilbud ved MED og MN. Enheten kan også 
gi et tilbud til andre studenter, forskere og andre ansatte innen livsvitenskapsområdet 
ved UiO. 
 
Enheten har som oppgave å:  
 drive frem økt innovasjonsaktivitet blant studenter og forskere 
 veilede innovasjonsprosjekter 
 være en pådriver for innovasjon og entreprenørskap i utdanning og etterutdanning 
 etablere gode rammer for støtte til avtaler og finansiering 
 skape dialog og styrke tverrfaglig samarbeid internt og eksternt 
 bygge opp kunnskap om entreprenørskap og kommersialisering blant studenter, 

forskere og ledere  
 være en pådriver og bidragsyter i UiOs strategiske innovasjonsarbeid og i 

realisering av felles satsninger rettet mot innovasjon.  
 
Innovasjonsenhetens oppgaver og tjenester er finansiert av tre parter: de to fakultetene 
og med bidrag fra UiO sentralt. Det inngås separate finansieringsavtaler med partene.   



§ 2 Enhetens organer  
Enhetens øverste organ er fakultetsstyret og dekan ved Det medisinske fakultet.  
 
Innovasjonsenheten skal i tillegg ha følgende organer:  

1. Et rådgivende organ/ råd 
2. En leder tilsatt i fast stilling som direktør med funksjonstittel Innovasjonsdirektør 

og stillingskode 1059 underdirektør 
 
§ 3 Rådet 
§ 3-1 Oppgaver  
Rådet er rådgivende organ til enhetens leder og skal bidra med råd om:  
 Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for enheten  
 Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi  
 Årsplan og budsjett  
 Årsrapport og regnskap 
 Faglige råd 
 
§ 3-2 Sammensetning av rådet. 
Rådet oppnevnes av Fakultetsstyret og skal bestå av følgende 5 medlemmer:  
 Vise-rektor for innovasjon 
 Dekan for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 
 Dekan for Det medisinske fakultet 
 Fakultetsdirektør ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 
 Fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet 
 
Dekan for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet er leder av rådet.  
 
§ 4 Leder 
Enheten skal ledes av en direktør med professorkompetanse innen relevante 
fagbakgrunner (ansettes som underdirektør SKO 1059 med funksjonstittel: 
Innovasjonsdirektør).  
 
Innovasjonsdirektøren er enhetens øverste leder, og leder enhetens virksomhet innenfor 
rammer satt av fakultetsstyret og dekan, og etter råd fra det rådgivende organet. Lederen 
har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ligger innenfor 
enhetens ansvarsområde.  
 
Innovasjonsdirektøren har ansvar for: 
 utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med interne og eksterne 
samarbeidspartnere.  
 å utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under 
enhetens ansvarsområde (jf. § 3).  
 å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret og/eller dekan.  
 å være innstillende myndighet i ansettelsessaker. 
 regnskap og årsrapport.  
 personalledelse for enhetens ansatte og budsjettdisponeringsmyndighet 
 
 
 
 
 
 



 
§ 5 Stedfortreder for leder  
Lederen utpeker sin stedfortreder.  
 
 
§ 7 Ikrafttredelse  
Reglementet trer i kraft ved etablering av enheten.  
Styrings- og organisasjonsmodell evalueres etter to år.  
Organiseringen av enheten skal tas opp til vurdering ved innflytting i 
Livsvitenskapsbygget. 
 

SM/18.11.21 





Enhet for innovasjon

Finansiering pr. 23. november 2021

Friske midler: 2022 2023 2024 2025
Fra UiO 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Fra Livsvtenskapsenheten 1 550 000 1 950 000 1 950 000
Friske penger fra MED 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Friske penger fra MATNAT 400 000 400 000 400 000 400 000
Annen ny finansiering
Subtotal friske midler til enheten 6 450 000 6 850 000 6 850 000 4 900 000

In Kind bidrag MED 2022 2023 2024 2025
Fra MED (innvoasjonsrådgivere) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Fra MED Gen. Adm. støttefunksjoner 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Fra MED 50% direktør 800 000 800 000 800 000 800 000
Subtotal MED, In Kind 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

In kind bidrag MATNAT 2022 2023 2024 2025
Husleie Forskningsparken betales av MATNA 600 000 600 000 600 000 600 000
Fra MN; Inovasjonsrådgivere (2,5 stillinger) 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000
Fra MN Kommunikasjonsrådgiver 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Fra MN ; 50% direktør 800 000 800 000 800 000 800 000
Subtotal MATNAT,  In Kind 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000

TOTAL AKTIVITET 2022 2023 2024 2025
Aktiviteten koster 15 200 000 15 600 000 15 600 000 13 650 000
Hvorav lønn 8 750 000 8 750 000 8 750 000 8 750 000
ADK 6 450 000 6 850 000 6 850 000 4 900 000

Sum bidrag fra hvert fakultet
MN 5 350 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000
MED 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000

10 650 000 10 650 000 10 650 000 10 650 000



1 

1 
 

FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSKE FAKULTET 

 
Til: Det medisinske fakultets styre 
Fra: Seksjonssjef for Økonomiseksjonen 
Sakstype (O/D/V): 49/21-O 
Arkivsaksnr: 2021/8333 
Vedlegg:  
Møtedato: 15. desember 2021 
Sakstittel: Økonomisk status - Regnskap oktober 2021 
 
___________________________________________________ 

 
REGNSKAP pr. utgang oktober 2021 
 
 
Vedlagt er realisert regnskap pr utgang oktober 2021. Til styremøte vil vi også ha avsluttet november 
regnskapet.   
 
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  
 

• Covid-19 har også for regnskapet 2021 ført til lavere driftskostnader enn budsjettert uten at 
tilsvarende negative effekter har kommet inn i regnskapet 
 

• Det negative avviket på nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet kan være en 
periodiseringseffekt 

Bevilgningsfinansiert 
virksomhet, samlet 
medisinsk fakultet

31.10.2021, 
Realisert 

31.10.2021, 
Budsjett Avvik  hitttil i år Årsbudsjettet 2021 Prognose 2021

Inntekter -658 324 300 -676 953 824 -18 629 524 -856 174 301 -826 514 991
Personalkostnader 553 759 700 568 229 870 14 470 170 697 114 545 688 325 728
Driftskostnader 145 048 094 183 054 987 38 006 893 233 219 635 199 287 165
Investeringer 26 887 697 22 583 934 -4 303 762 45 226 219 40 136 667

Isolert mer-/mindreforbruk 
uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 67 371 190 96 914 967 29 543 777 119 386 099 101 234 569

Nettobidrag fra ekstern 
finansierte prosjekter

-75 513 235 -82 410 328 -6 897 093 -102 114 909 -97 298 749

Prosjektavslutning -3 350 869 -1 176 263 2 174 606 2 442 193 -821 345
Isolert mer-/mindreforbruk -11 492 915 13 328 376 24 821 290 19 713 383 3 114 475
Overført fra i fjor -89 573 979 -89 573 979 -89 573 979 -89 573 979
Total bevilgningfinanisert virk -101 066 894 -76 245 603 24 821 290 -69 860 596 -86 459 504
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Tabell 2: Utvikling i akkumulert mindreforbruk - basisvirksomheten 

I tabell 2 viser vi utviklingen i fakultetets akkumulerte mindreforbruk fra august 2018 og fram til og 
med oktober 2021:  

 

 

 

• Som vi ser har fakultetet etter en lang periode hvor det akkumulerte mindreforbruket ble 
gradvis redusert, snudde kurven oppover fra april 2020. 
 

• Vi tror nå at vi igjen skal begynne å redusere vårt akkumulerte mindre forbruk og ønsker over 
tid å komme ned til ca. 5% av et års bevilgning, ca. 40 MNOK.  
 

 
Fakultetets eksternt finansiert virksomhet  
 
MEDs eksternt finansierte virksomhet utgjør ca. 40% av de totale inntektene. Som vi ser av tabell 1 så 
bidrar den eksternt finansierte virksomheten inn med nesten 100 mill. kr. som bidrag inn i 
basisøkonomien- og er dermed helt avgjørende for vår basisvirksomhet. 
 
I tabell 3 vises fakultetets samlede regnskap pr. utgang oktober for den eksternfinansierte 
virksomheten.  
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Tabell 3: Eksternt finansiert regnskap - MED 

 

 
 
 
Kommentarer til det eksternt finansierte (Bidrags- og oppdrags aktivitets finansierte regnskapet - 
BOA), utgang oktober 2021:  
 

• Selv om noen av forskningen er blitt forsinket synes prosjektene å bli gjennomført i henhold til 
opprinnelige planer og aktiviteten er fortsatt høy 

• Driftskostnader påløper senere enn opprinnelig planlagt/budsjettert og er nå forsterket som 
følge av pandemien 
 

• I regnskapsrapporteringen fra og med 1. mai er det i forbindelse med overgang til BOTT-
systemene foretatt en prinsippendring ved at den ubrukte saldoen på de eksternt finansierte 
prosjektene legges i balansen i stedet for å vises som et mindreforbruk i resultat tabellen.  
 

• Vi vil likevel fortsette å rapportere på ubrukte midler, da dette er en viktig opplysning og 
kontrollpunkt for oss og dermed en viktig KPI for oss  
 

• Totalt ubrukte midler på prosjektene var ved utgangen av oktober er på 340 millioner kroner 
og denne saldoen har vært stabil de siste månedene.  
       

  

Tilsvarende for bidrags og oppdragsdelen

Eksternt finansiert virksomhe
31.10.2021, 
Realisert 

31.10.2021, 
Budsjett Avvik  hitttil i år Årsbudsjettet 2021 Prognose 2021

Inntekter -496 788 181 -562 629 579 65 841 398 -693 231 861 -693 231 861
Personalkostnader 298 840 638 313 559 311 -14 718 673 391 799 730 391 799 730
Driftskostnader 92 198 302 152 536 111 -60 337 809 186 569 745 186 569 745
Investeringer 29 370 899 8 360 733 21 010 165 11 787 600 11 787 600
Isolert mer-/mindreforbruk 
uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -76 378 343 -88 173 424 11 795 081 -103 074 786 -103 074 786
Nettobidrag fra ekstern 
finansierte prosjekter 76 469 718 86 997 161 -10 527 442 105 516 979 105 516 979

Prosjektavslutning 3 350 869 1 176 263 2 174 606 -2 442 193 -2 442 193
Isolert mer-/mindreforbruk 3 442 245 0 3 442 245 0 0
Overført fra i fjor
Total bidrags- og oppdragsdel 3 442 245 0 3 442 245 0 0

Saldo på eksternt finansiert prosjekt føres fra 1.5 2021 i balansen



4 

4 
 

Totaløkonomien (basis + eksternt finansiert virksomhet) 
 
I tabell 4 viser vi MEDs regnskap totalt pr. utgang oktober 2021: 
 

 
 
 
Tabellen viser at det totale aktivitetsnivået (kolonnen helt til høyre) som er knyttet til MEDs 
virksomhet; ca. 1,5 milliarder i 2021.  
 
 
Budsjett 2022 
 
I framlegget til statsbudsjett så kom det to overraskelser i år. Det ene var at forskningsrådets andel til 
fellesløftet ikke ble bevilget. Det er signaler fra regjeringen om at de vil pålegge forskningsrådet å 
gjennomføre denne finansieringen uansett og vi antar p.t. at dette blir tilfelle. Fellesløftet er som det 
følger av navnet et spleiselag mellom NFR, UiO, fakultet og institutt. Vi vil komme tilbake til disse 
prosjektene som MED eventuelt vil gjennomføre når det blir klart, forhåpentligvis til neste styremøte 
 
Den andre overraskelsen var omlegging til ny premiemodell for pensjon, som isolert sett er av UiO 
beregnet til 38 MNOK lavere bevilgning til MED, og som vi er bedt å legge til grunn i fordelingen. 
Endringen er presentert som budsjettnøytral av regjeringen.  
 
 
Vår sektor UHR samlet og også UiO spesielt har bedt om å få dette kvalitetssikret dette på 
departementsnivå, da det i selve beregningene var lagt til grunn både bevilgningsfinansierte og BOA 
(eksternt finansierte stillinger) – og sektoren påpekte da at dette ikke rimelig og budsjettnøytralt, slik 
som fremstilt av departementene.  
 
KD har svart med å presisere og utdype KD sine beregninger og fremhever igjen at dette er den 
vanlige måten å gjøre det på.   
 
I Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022), kap. 260 post 50, side 32: Står det at KD vil se nærmere på den 
delen som handler om ekstern finansiering (BOA) og hvilke konsekvenser dette har, og komme 
tilbake til eventuelle justeringer knyttet til omleggingen av premiemodell for disse statlige 
virksomhetene ifb. revidert nasjonalt budsjett for 2022. 

Totalt medisinsk fakultet

Total  økonomi medisinsk faku
31.10.2021, 
Realisert 

31.10.2021, 
Budsjett Avvik  hitttil i år Årsbudsjettet 2021

Års prognose 
for hele 2021

Inntekter -1 155 112 482 -1 239 583 403 84 470 922 -1 549 406 162 -1 519 746 852
Personalkostnader 852 600 338 881 789 181 -29 188 844 1 088 914 275 1 080 125 458
Driftskostnader 237 246 396 335 591 098 -98 344 702 419 789 380 385 856 910
Investeringer 56 258 595 30 944 668 25 313 928 57 013 819 51 924 267

Isolert mer-/mindreforbruk 
uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -9 007 153 8 741 543 -17 748 696 16 311 312 -1 840 217

Nettobidrag fra ekstern 
finansierte prosjekter 956 483 4 586 832 -3 630 349 3 402 071 8 218 230
Prosjektavslutning 0 0 0 0 -3 263 538
Isolert mer-/mindreforbruk -8 050 670 13 328 376 -21 379 046 19 713 383 3 114 475
Overført fra i fjor -89 573 979 -89 573 979 0 -89 573 979 -89 573 979
Grand Total -97 624 649 -76 245 603 -21 379 046 -69 860 596 -86 459 504

Saldo på eksternt finansiert prosjekt føres fra 1.5 2021 i balansen
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MEDs prioriteringer i årsplan 2021 - 2023 Nåværen
de farge 

Eventuell ny intensivert aktivitet nødvendig Tiltak Ansvarlig for ny 
intensivert 

Tidsfrist for 
å avklare 

Gruppe 1 Gul

Gruppe 2 Grønn

Gruppe 3 Grønn

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn
Gruppe 1 Gul

Gruppe 2 Gul

Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Gul

Gruppe 2
Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Gul

Gruppe 2 Gul

Gruppe 3 Gul

Gruppe 4

Gruppe 1 Rød

Gruppe 2 Gul
Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Gul

Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Gul
Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Grønn To elektive emner er utviklet (det ene har startet og det andre 

starter i januar). Innarbeiding i lub skjer ifbm rethos, men arbeid 
gjenstår. Viktig arbeid gjort av gruppe for klima og helse. Mer enn 
30 stud.prosjekter igangsatt og avsluttet. Usikkert om psykososialt 
læringsmiljø er innarbeidet i evalueringer

15.04.2022

Gruppe 1 Gul Gruppen er usikker på om det er implementert ny undervisning I 
samarbeidskompetanse

Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Grønn
Gruppe 1 Rød

Gruppe 2 Gul

1.4 Fakultetet skal gjennom målrettet 
rekruttering og systematisk 
karriereoppfølging utvikle forskertalenter 
for akademia, samfunns- og næringsliv 

1.3 Fakultetet skal legge til rette for gode 
digitale løsninger for deling av forsknings-
infrastruktur og dataressurser.

1.1 Fakultetet skal ha bedre uttelling i EUs 
rammeprogram.

1.2 Fakultetet skal delta aktivt og få 
uttelling i UiO:livsvitenskaps 
konvergensutlysninger og andre 
tverrfaglige muligheter.

2.4 Fakultetet skal legge til rette for 
tverrprofesjonelle og tverrfakultære 
studietilbud.

2.1 Fakultetet skal styrke forskningsbasert 
veiledning og studentdeltakelsen i 
pågående forsknings- og 
undervisningsaktiviteter. 

2.2 Fakultetet skal tilby bærekraftig 
helseutdanning innenfor rammen av vår 
samlede studieportefølje.

2.3 Fakultetet skal gi studenter på alle 
nivåer mulighet til å utvikle sine 
fagovergripende ferdigheter, samt sin 
praksis- og innovasjonskompetanse.

1.5 Fakultetet skal fremme god 
vitenskapelig praksis og arbeide for å heve 
bevisstheten rundt forskningsetiske 
problemstillinger1.
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"Innstegsstillinger mer aktivt inn mot ERC 
Mer å hente på Marie S. Curie, potensielt konkurranse mot SF
Satse på å styrke søkernes muligheter gjennom å forbedre derers 
track-record
Oppfordre flere til å være evaluator"

Fortsatt ufordringer med manglende koordinering mellom UiO og 
OUS på infrastruktur. Utvikle samarbeide med sykehusene om 
Helseøkonomi'

15.04.2022

15.04.2022Tilby kurs, informasjon og oppfølgning i lederlinjen for å motivere 
potensielle søkere. Videreutvikle gode og koordinerte verktøy for 
søkere.  Utnytte The Guild og våre partnere mot kommende 
utlysninger. Motivere søkere gjennom suksesshistorier og økt 
kunnskap om søkeprosessen. 

Fakultetet bruker UiOs veikart for forskningsinfrastruktur og melder 
systematisk inn nye infrastrukturer til det oppdaterte veikartet. 
Fakultetet bidrar til å videreutvikle komparativ medisin ved UiO. 
Fakultetet samarbeider nært med USIT om å utvikle dataressurser for 
deling og gjenbruk av forskningsdata.

Fremtidige behov for forskning og undervisning skal vurderes under 
ett for å identifisere forskningstalenter som man ønsker å beholde 
ved Fakultetet. Videreføre og evaluere postdoktorprogrammet. 
Kartlegging av videre karriere for vitenskapelig ansatte i 
åremålsstillinger ved hjelp av exit poll.

• Utvikle systemer for integrering av studenter i pågående 
forskningsprosjekter på alle masterprogrammene og i 
profesjonsstudiet i medisin.
• Etablere e-læringsprogram for å styrke veilederkompetanse for 
master- og PhD-veiledere.
• Utvikle systemer for virtuell mobilitet.

15.04.2022"Pandemien har gjort det vanskelig å rekruttere studenter til 
forskningsprosjekter
Gruppen er litt usikker på systemtaisk integrering av studenter og 
definisjonen av virtuell mobilitet"

Behov for insentiver for tverrfakultær emner. Frafall ernæring - 
skifte mot medisin. Tiltak?

• Styrke og videreutvikle tverrprofesjonell samarbeidslæring innenfor 
det tverrfakultære samarbeidsprosjektet SamPraks («Sammen i 
praksis»)

 Bid  til t f k lt    t di  i b k fti  
      

15.04.2022

Phd Programmet. Opptaket tar for lang tid. Er for komplekst. 
Gjennomføre kurs i rekruttering for ledere. 

15.04.2022

Kurstilbudet er ikke ferdig rullet  ut. FA opplever at det tar lengre 
tid enn forventet å drive utvikling. Mer ressurser her ville hjelpe. 
Gjennomføre en intern revisjon av et forskningsprosjekt

Fakultetet skal videreutvikle et tilpasset opplæringstilbud i 
forskningsetikk innen eget fagområde. Fakultetet skal utarbeide en 
plan for opplæring og regelmessig oppdatering av studenter og 
ansatte i forskningsetikk, inkludert årlig forskningsetiske seminar for 
forskningsledere, klinikkledere og forskningsstøtte. Fakultetet skal 
gjennomføre en internrevisjon av et utvalg prosjekter det er 
forskningsansvarlig institusjon for

15.04.2022
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Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Gul

Gruppe 2

Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Gul

Gruppe 1 Grønn Rydde I tiltak? MPH blir ikke EVU
Gruppe 2 Gul
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn samsvarer forventede resultater med mål om å styrke og 

koordinere EVU? Bør forventningen oppjusteres?
Gruppe 1 Rød

Gruppe 2 Rød
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Gul
Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn Alle prosesser er i gang, men arbeidsgruppen har fått utsatt 

leveringsfrist.
Gruppe 1 Grønn

Gruppe 2 Gul

Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Grønn

       
   

2.5 Fakultetet skal ha fokus på å 
videreutvikle fakultetets 
studieprogrammer 

2.6 Fakultetet skal styrke og koordinere 
etter- og videreutdanningstilbudene

2.8 Fakultetet skal styrke 
studentmedvirkningen og studentenes 
deltakelse i utviklingen av våre 
studieprogrammer

3.2 Fakultetet og våre forskere skal 
formidle den betydelige kunnskap som 

      
 

3.1 Innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» 
skal utvikles, og fakultetet skal utarbeide 
mål og tiltak innen næringsrettet- og 
samfunnsinnovasjon, kommersialisering, 
entreprenørskap og formidling. 

2.7 Fakultetet skal styrke fokuset på 
arbeidslivsrelevans i sine utdanninger.
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• Bidra til tverrfakultære emner og studieprogrammer i bærekraftig 
helse, helseinformatikk og medisinsk teknologi på masternivå.

Sammenheng mellom ressurser til vekshuset og oppgaver må 
synliggjøres.

• Fakultetets satsing på innovasjon skal prioriteres og synliggjøres 
internt og eksternt.
• Fakultetet skal bidra til tett samhandling på tvers av UiO om 
samfunnskontakt og formidling.
• Etablere en innovasjonsenhet for å fremme en innovasjonskultur 
ved fakultetet - videreutvikle flere innovative ideer fra studenter og 
forskere innen et bredt definert livsvitenskapsfelt – inneha riktig 
kompetanse og gi verktøy og støtte i innovasjonsprosesser.
• Systematisk veiledning og opplæring av studenter og forskere som 

           

Fakultetsadministr
asjon/Innovasjons
enheten

Lite aktivitet pga pandemien. Bruke programlederforum til å løfte 
aktivitet på programmene. Informasjon fra kommende 
arbeidsgivere. Fortelle kommende studenter. Markedsføring, 
Forskerlinje, master i parallell. Vurdere Alumni behov

• Legge til rette for utveksling og studentoppgaver i samarbeid med 
næringsliv og offentlig sektor
• Styrke alumnusordningene ved fakultetets studieprogrammer

15.04.2022

Identifiserer at mange av tiltakene her vil være kostnadskrevende. 
Kobling mot sentrale satsninger ved UiO? Skal lages overordnet 
plan på fakultetet (HUS). Kvalitetsløftet ligger i HUS. 
Studiedekanens portefølje er altfor stort! en del prosesser 
igangsatt (inkl rethors, prosjektplan for videreutvikling av 
medisinstudiet og rapporteringslinjer på BM-feltet), men en del 
gjenstår. Gjøre analyse av hvor det allerede ligger kostnader og 
hvor det eventuelt er behov for ny finansiering. Ferdigstilles 
senest mars 2021 for beslutningsprosess med virkning 
budsjettfordeling 2023. Circle U; muligheter. Sampraks; 
muligheter? Legge til rette for at studenter kan gå rundt med 
"handlekurv"

• Implementere RETHOS i masterstudiet i klinisk ernæring og 
profesjonsstudiet i medisin
• Igangsette et utviklingsprosjekt av studieplanen på 
profesjonsstudiet i medisin (Oslos 2014) med utgangspunkt i den 
eksterne programevalueringen. 
• Økt bruk av studentaktiviserende læringsformer, herunder 
læringsformer som benytter studentundervisere.  
• Utvikle nye e-læringsressurser i samarbeid med studentene. 
• Utvikle helhetlig digital strategi for undervisningen 
• Ta i bruk verktøy for vurdering og tilbakemelding i kliniske 
ferdigheter. 
• Styrke bruk av formativ vurdering på fakultetets studieprogrammer.
• Pilotere bruk av poliklinikkene til veiledet selvstendig studentarbeid 
i ernæring og medisin. 
• Tydeliggjøre beslutningsmyndighet og ansvar i studiesaker. 
• Videreutvikle strategier og verktøy for systematisk evaluering av 
undervisningen.
• Utvikle en helhetlig strategi for bruk av forskningsbaserte 
pedagogiske prinsipper i undervisningen på fakultetet, herunder 
studentaktiviserende pedagogikk.

Studiedekan, 
studieseksjon, 
Fakultsledelsen

15.04.2022

Mål, oppgaver og ressurser må drøftes. Kommunikasjonsplan 
under utarbeidelse. Målsetninger og oppgavefordeling. Planlagt 

    

• Forskere skal få støtte til formidling i de riktige kanalene. Det skal 
bidra til økt finansiering og bygging av nettverk. 

         
           

         
         

    

Fakultetsadministr
asjon/Innovasjons

Page 2



Oppfølging årsplan 2021 - 2023 Page 3

Gruppe 2 Grønn

Gruppe 3 Grønn

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Gul Uvisst hva som er status?
Gruppe 1 Gul
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Gul Utrede hva man mener med punktet "modeller for økonomisk 
Gruppe 4 Gul Positiv trend fra 35% til 29% midlertidighet. Foreslår å stryke pkt 

om økonomisk buffer for prosjektansatte, ivaretas i løpende drift. 

Gruppe 1 Gul Litt stillstand etter forrige runde med kursing
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Gul
Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn
Gruppe 1 Gul Gul, beskjedent utvalg av kursing, men er det fakultetets 

oppgave? Burde vel leveres fra UiO
Gruppe 2 Gul Ansatte har ikke gjennomngående verktøy til å løse oppgaver
Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Gul
Gruppe 1 Gul

Gruppe 2 Rød

Gruppe 3 Rød

Gruppe 4 Gul

Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn Men kan dette la seg opprettholde utover pandemien?
Gruppe 1 Grønn

Gruppe 2 Gul

Gruppe 3 Rød

Gruppe 4 Grønn

4.2 Fakultetets enheter skal styrke 
arbeidet mot trakassering i henhold til 
handlingsplanen for likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold. 
4.3 Kartlegging og oppfølging av arbeidsmilj

4.1 Fakultetets enheter skal ta i bruk 
målrettede virkemidler for å redusere 
midlertidigheten innenfor stillingsgrupper 
der denne er høy.

4.5 Styrket opplæring og utvikling av 
linjeledere på alle nivåer 

      
     

våre fagmiljøer besitter, både nasjonalt og 
internasjonalt. 

4.7 Det medisinske fakultet skal styrke det 
systematiske HMS-arbeidet 
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4.4 Digitalisering og forenkling 

4.6 Redusert klimaavtrykk fra 
persontransport 

3.3 Campusutvikling og integrering i byen 
og samfunnet

Se 4.5, eks. ARK • Enhetene vurderer behov for at obligatoriske HMS-kurs for 
linjeledere tilpasses egen virksomhet. 
• Enhetene har en struktur for å sikre at ledere har gjennomført 
obligatorisk HMS-opplæring.
• Praktisk metodikk for å gjennomføre risikovurdering i lab skal 
utvikles. 

Fakultetsadministr
asjonen

15.04.2022

Standard opplæring hele fakultetet. Hva har vi? Hva mangler vi? 
UiO nivå eller fakultetsansvar? Fakultet kan bidra til  å fortgang 
UiO. ARK er et godt eksempel på  lederopplæring. Enhets 
ledelsesopplæring med ledelsesaspektet. Dekan/instiuttleder 
introduksjon ved tiltredelse. Rollebasert e læring ett sted. 
Obligatorisk? Virksomhetsspesifikk opplæring for alle

Det medisinske fakultet skal styrke lederopplæring og –utvikling for 
linjeledere på alle nivåer.

Fakultetsadministr
asjonen

15.04.2022

       
      

ferdigstilt 1. januar 2022. 

             
        

• Konkrete eksempler på impact – å formidle samfunnsnyttige 
endringer fra prosjekter/forskning –  skal tydelig inngå i den eksterne 
kommunikasjonen.
• Arrangementer som fremmer forskningen ved fakultetet skal i 
større grad utføres og gjøres tilgjengelig digitalt via fakultetets 
nettsider og sosiale medier. 

enheten

Page 3



Det medisinske 
fakultet

Budsjettseminar MED
Program og forberedelsesmateriale

11. – 12. november 2021



Program
Dag 1

8.45-9.00 Kaffe

9.00-9.30 Presentasjon av inntektssimulator 2023-2026 v/Halvor

9.30-9.45 Prosess for resten av dagen – utdeling av Excel-ark og beskrivelse av 
kaffebordmetoden

9.45-10.45 Gruppearbeid 4
10.45-11.00 Benstrek og kaffe

11.00-11.45 Oppsummering av nye prioriteringer i de fire områdene.
Bestemme prosess for budsjett 2023 og endringsbehandling.

11.45-12.00 Oppsummering av seminaret
12.00-13.00 Lunsj

Dag 2

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 2

8.45-9.00 Kaffe

9.00-9.15 Åpning v/Ivar og Hans

9.15-9.45 Faglig innledning v/Gaute

9.45-10.00 Benstrek og omgruppering

10.00-11.15 Gruppearbeid 1

11.15-11.30 Benstrek og omgruppering

11.30-12.00 Presentasjon av gruppearbeid 1 i plenum (hver gruppe 5-7 min)

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Gruppearbeid 2

14.00-14.30 Presentasjon av gruppearbeid 2 i plenum (hver gruppe 5-7 min)

14.30-14.45 Benstrek og kaffe

14.45-16.00 Gruppearbeid 3

16.00-16.30 Presentasjon av gruppearbeid 3 i plenum (hver gruppe 5-7 min)

Fritid

17.00-19.00 Middag Sted: Hotel Gabelshus, Gabels gt. 16, Oslo 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/clarion-collection-hotel-gabelshus/?utm_campaign=regular-pictures&utm_medium=organic&utm_source=googlemybusiness


Faglig innledning
9.15-9.45

STIKKORD:

• Strategi, virksomhetsstyring, årsplan
• Rammeverk for risikostyring UiO
• Budsjett, langtidsplan
• Prognose, T1, T2, langtidsplan

Side 3

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021



Strategi – virksomhetsstyring – årsplan ved UiO/MED

Noen refleksjoner:
• Enkel definisjon av strategi: «Mål- og de virkemidler vi har for å nå målene» 
• Koble kostnader og tiltak som grunnlag for valg og prioriteringer
• Kostnader for å drive samfunnsoppdraget
• Kostnader: kostnader for å drive prosesser på tvers kontra «avdelingsbudsjett»
• Drift vs. satsninger 

Vi skal i seminaret gjøre en gjennomgang og kontroll at vi følger 
strategien og årsplanen gjennom å dele vår oppfatning pr. i dag

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 4

UIO 10-års strategi
UiO/MED ÅRSPLAN – 3-årig

LANGTIDSPLAN (Rullerende 5-årig)
BUDSJETT 2022  



Rammeverk for risikostyring UiO

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 5



Risikovurdering

• Risikovurdering UiO skal gjennomføres jevnlig
• Et av seminarets formål:

• vår egen risikovurdering av vår egen årsplan for 2021 – 2023
• et øyeblikksbilde per 11. november 2021

• Neste side – et eksempel på en UiO risikovurdering

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 6



Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021

Side 7

?

?

?

?

?

?

?

?

Risikovurdering på UiO - eksempel



Gruppearbeid 1
10.00-11.15 og 11.30-12.00

Tema: Årsplan 2021- 2023
Formål: Strategisk kontroll
Metode: 
• 4 grupper går igjennom årsplan 2021–2023 som en strategisk kontroll
• Deltakerne bes å forberede «sitt syn» på forhånd
• Regneark utdelt på forhånd skal fylles ut med trafikklysfarger (kolonne F)
• Gruppeleder ferdigstiller regnearket under gruppearbeidet (OBS! ta med laptop)
• Felles gjennomgang i plenum (hver gruppe i 5-7 min.) med fokus på eventuelle 

«røde punkter». Disse skal diskuteres videre på fredag
• Regnearket sendes til Aleksandra i lunsjpausen (aleksasa@uio.no)  

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 8

mailto:aleksasa@uio.no


Gruppearbeid 1
10.00-11.15 og 11.30-12.00

•Arbeidet er ikke startet eller har ikke en tilfredsstillende framdrift. 
Behov for å iverksette tiltak

•Arbeidet har startet, men er ikke ferdigstilt. Vurdere om det er 
nødvendige med ytterligere tiltak.

•Arbeidet har gitt god framdrift og har et tilfredsstillende resultat så 
langt i årsplanen. Ingen ytterligere tiltak er nødvendig.

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 9



Gruppearbeid 1
10.00-11.15 og 11.30-12.00

Gruppesammentening (gjelder hele torsdagen)

• Gruppe 1: Knut Tore, Ivar, Mette, Terje, Maria, Hans-Jørgen
• Gruppe 2:  Jorun, Elin, Lene, Espen, Trude, Anita 
• Gruppe 3: Ingrid, Elisabeth, Hans, Jens-Petter, Dag
• Gruppe 4: Eivind, Anette, Halvor, Linda, Stina, Gaute

Støttefunksjon: Aleksandra

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 10



Årsplan 2021 – 2023 

1. UIO SKAL FREMME UAVHENGIG, BANEBRYTENDE OG LANGSIKTIG FORSKNING (5 PRIORITERINGER)

2. UIO SKAL UTDANNE STUDENTER MED KUNNSKAP, EVNE OG VILJE TIL Å SKAPE EN     BEDRE VERDEN (8 
PRIORITERINGER)

3. UIO SKAL STYRKE DIALOGEN MED OMVERDENEN OG ARBEIDE FOR AT KUNNSKAP TAS I BRUK (3 
PRIORITERINGER)

4. UIO SKAL VÆRE EN NYSKAPENDE ORGANISASJON OG ET ATTRAKTIV ARBEIDS- OG STUDIESTED (6 
PRIORITERINGER

I alt 19 PRIORITERINGER HVOR VI TAR EN STRATEGISK AVSJEKK HVORDAN VI LIGGER AN I 
FORHOLD TIL VÅRE MÅL I ÅRSPLAN 2021 - 2023

11



1. UIO SKAL FREMME UAVHENGIG, BANEBRYTENDE OG LANGSIKTIG 
FORSKNING 

12

1. UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 
nov.21

1.1: Fakultetet skal ha bedre uttelling i EUs rammeprogram.

1.2: 
Fakultetet skal delta aktivt og få uttelling i UiO:livsvitenskaps konvergensutlysninger og andre tverrfaglige 
muligheter.

1.3: 
Fakultetet skal legge til rette for gode digitale løsninger for deling av forsknings-infrastruktur og 
dataressurser.

1.4: 
Fakultetet skal gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle forskertalenter for 
akademia, samfunns- og næringsliv 

1.5: 
Fakultetet skal fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske 
problemstillinger



2. UIO SKAL UTDANNE STUDENTER MED KUNNSKAP, EVNE OG VILJE 
TIL Å SKAPE EN BEDRE VERDEN

13

2.1: 
Fakultetet skal styrke forskningsbasert veiledning og studentdeltakelsen i pågående forsknings- og 
undervisningsaktiviteter. 

2.2: Fakultetet skal tilby bærekraftig helseutdanning innenfor rammen av vår samlede studieportefølje.

2.3: 
Fakultetet skal gi studenter på alle nivåer mulighet til å utvikle sine fagovergripende ferdigheter, samt sin 
praksis- og innovasjonskompetanse.

2.4: Fakultetet skal legge til rette for tverrprofesjonelle og tverrfakultære studietilbud.
2.5: Fakultetet skal ha fokus på å videreutvikle fakultetets studieprogrammer 
2.6: Fakultetet skal styrke og koordinere etter- og videreutdanningstilbudene
2.7: Fakultetet skal styrke fokuset på arbeidslivsrelevans i sine utdanninger.

2.8: 
Fakultetet skal styrke studentmedvirkningen og studentenes deltakelse i utviklingen av våre 
studieprogrammer.



3. UIO SKAL STYRKE DIALOGEN MED OMVERDENEN OG ARBEIDE FOR 
AT KUNNSKAP TAS I BRUK

14

3.1: 
Innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal utvikles, og fakultetet skal utarbeide mål og tiltak innen 
næringsrettet- og samfunnsinnovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling. 

3.2:
Fakultetet og våre forskere skal formidle den betydelige kunnskap som våre fagmiljøer besitter, både 
nasjonalt og internasjonalt.

3.3: Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet



4. UIO SKAL VÆRE EN NYSKAPENDE ORGANISASJON OG ET 
ATTRAKTIV ARBEIDS- OG STUDIESTED

15

4.1: 
Fakultetets enheter skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere midlertidigheten innenfor 
stillingsgrupper der denne er høy.

4.2: 
Fakultetets enheter skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold. 

4.3: Digitalisering og forenkling 
4.4: Styrket opplæring og utvikling av linjeledere på alle nivåer 
4.5: Redusert klimaavtrykk fra persontransport 
4.6: Det medisinske fakultet skal styrke det systematiske HMS-arbeidet 



Gruppearbeid 2
13.00-14.00 og 14.00-14.30

Tema: Økonomisk planlegging 2022–2026
Formål: Realistisk planlegging, ansvarliggjøring, prognosekvalitet
Metode: 
• 4 grupper går igjennom budsjett 2022 – 2025 og diskuterer problemstillinger (se 

neste side)
• Utgangspunkt er side Prognosekvalitet med støtte i side Langtidsplan desember 

2020 og Regnskap pr. 31.10.21

• Hver gruppe presenterer i 5-7 minutter i plenum

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 16



Gruppearbeid 2
13.00-14.00 og 14.00-14.30

Problemstillinger: 
Så langt har fakultet kompensert igjennom T1 og T2 prognosene. Gjennomsnittet er ca. 46 
MNOK i avvik mellom budsjett og regnskap for instituttene og NCMM (dokumentert på s. 
20)

• Hvorfor har det vært slik?

• Hvilke mekanismer er det som vi ikke viser?

• Hvor store avvik er akseptable? 

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 17



Regnskapet pr. ultimo oktober  – vi viser og kommenterer 

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 18

Regnskap hittil Prognose hittil Årsprognose Budsjett hittil Årsbudsjett
Inntekter -658 324 300 -671 206 091 -825 514 991 -676 953 824 -856 174 301
Personalkostnader 553 759 700 567 066 863 688 325 728 568 229 870 697 114 545
Driftskostnader 145 048 094 155 120 450 199 287 165 183 054 987 233 219 635
Investeringer 26 887 697 21 144 371 40 136 667 22 583 934 45 226 219
Subtotal 67 371 190 72 125 593 102 234 569 96 914 967 119 386 099
Nettobidrag fra eksternfinansie  -75 513 235 -78 300 447 -97 298 749 -82 410 328 -102 114 909
Prosjektavslutning -3 350 869 -1 654 678 -821 345 -1 176 263 2 442 193
Subtotal -11 492 915 -7 829 533 4 114 475 13 328 376 19 713 383
Overført fra i fjor -88 853 284 -89 573 979 -89 573 979 -89 573 979 -89 573 979
Akkumulert resultat -100 346 199 -97 403 512 -85 459 504 -76 245 603 -69 860 596



Langtidsplan desember 2020 oppdatert med realisert 
regnskap 2020 – hver enhet kommenterer sin situasjon 
nå i forhold til denne langtidsplanen

Budsjettseminar, 11. og 12. 
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Langtidsplan MED 2021 - 2025
Akkumulert mer/mindreforbruk  - TNOK

Revisjon 1, januar 2021
Årsslutt 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fak adm -22 894 -17 665 -8 890 -4 023 -3 713 -11 112
IMB -25 692 -22 223 -16 129 -13 799 -10 577 -5 354
Helsam 7 702 3 293 -308 -3 112 -1 639 -383
Klinmed -11 176 13 227 31 749 35 835 36 372 34 141
NCMM -37 513 -26 339 -21 533 -12 678 -6 839 -1 643
MED subtotal -89 573 -49 707 -15 111 2 223 13 604 15 649
Vurdering MED (akkum.) -20 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
MED Grand total -89 573 -69 707 -45 111 -27 777 -16 396 -14 351



Prognose kvalitet – 2018 - 2020 – Institutt + NCMM

Side 20

Institutt regnskap vs. prognose 2018 - 2020

Gjennomsnitt 
budsjett 2018-

2020

Gjennomsnitt 
T1 prognose 
2018-2020

Gjennomsnitt 
T2 prognose 
2018-2020

Gjennomsnitt 
Regnskap 2018-

2020

Gjennomsnitt 
avvik i % 
mellom 

budsjett og 
regnskap

Gjennomsnitt 
avvik i  TNOK 

mellom 
budsjett og 

regnskap
Inntekter -606 905 -618 841 -621 491 -619 381 2,1 % -12 476
Personalkostnader 584 215 586 575 578 562 580 997 -0,6 % -3 218
Driftskostnader 101 799 107 972 98 571 87 997 -13,6 % -13 802
Investeringer 60 696 58 708 51 586 49 100 -19,1 % -11 596
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning 139 805 134 413 107 227 98 714 -29 % -41 092
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -88 842 -94 598 -92 450 -90 705 2,1 % -1 863
Prosjektavslutning -303 -22 -2 849 -4 274 NA -3 971
Subtotal 50 660 39 793 11 928 3 735 NA -46 925
Overført fra i fjor -72 902 -72 902 -72 902 -72 902 NA NA
Grand Total -22 243 -32 806 -60 829 -69 167 NA NA

MÅL: BEVISSTGJØRING OG ANSVARLIGGJØRING. 

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021

VI HAR GJENNOMSNITTLIG BOMMET MED 6,6% (41 MNOK 
i prosent av bevilgningen på 619 MNOK)



Gruppearbeid 3
14.45-16.00 og 16.00-16.30

Tema: Mindreforbruket
Formål: Håndtering av mindreforbruket fra 2021 av
Metode: 
• 4 grupper går igjennom mindreforbruket for 2021 og diskuterer problemstillinger 

(se neste side)
• Hver gruppe presenterer i 5-7 minutter i plenum

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 21



Gruppearbeid 3
14.45-16.00 og 16.00-16.30

Problemstillinger:
NTNU har bestemt at avvik mot budsjett utover 2,5% tas inn og brukes til felles 
investeringer. For MED vil det innebære at alt over ca. 20 MNOK i avvik mot budsjett 
trekkes inn til en felles pott som så omfordeles til felles beste

• Hvilken prosess for dette kan vi ha på MED?
• Hvilken frist kan det være gjeldende for regnskapsåret 2021? Er 1. mai 2022 

realistisk?

• Hvordan stiller gruppen seg til forslaget om å gjøre dette på MED for 2021, likt med 
det som NTNU? Avvik over 2,5% mellom budsjett og regnskap trekkes inn

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 22



Variant A
Operasjonalisere 5% regelen – et alternativ/forslag MED for 2021 – trekke inn alt 
over 5% - KDs bestemmelse

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 23

Enhet ved MED Bevilgning 2021

Akkumlert 
mindreforbruk 5% av 

bevilgningen (cap)

T2 prognose 
akkumulert 

mindreforbruk

Potensiell 
inntrekk for 2021, 
oppdateres etter 

regnskapet er 
ferdig 2021

Fakultetsadm 246 901 12 345 24 421 12 076
IMB 164 856 8 243 29 096 20 853
Helsam 98 771 4 939 -6 297 -11 236
Klinmed 241 532 12 077 -8 226 -20 303
NCMM 33 554 1 678 36 465 34 787
Totalt MED 785 613 39 281 75 459 36 178



Variant B
Operasjonalisere 5% regelen – et alternativ/forslag MED for 2021 – likt med hvordan 
NTNU gjør det 

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 24

Enhet ved MED Bevilgning 2021
2,5% av bevilgning 

2021

Avvik budsjett - 
T2 prognose 

2021 (ca)

Potensiell 
inntrekk for 2021, 
oppdateres etter 

regnskapet er 
ferdig 2021

Fakultetsadm 246 901 6 173 7 000 827
IMB 164 856 4 121 8 000 3 879
Helsam 98 771 2 469 3 000 531
Klinmed 241 532 6 038 5 000 NA
NCMM 33 554 839 10 000 9 161
Totalt MED 785 613 19 640 33 000 14 398



Presentasjon av inntektssimulator 2023-2026
9.00-9.30

STIKKORD:

• Estimert fordeling langtidsplan 2022 – 2026, med gjeldende   budsjettmodell
• Obs! «as is», kun et estimat

Side 25
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Gruppearbeid 4
9.45-10.45 og 11.00-11.45

Tema: Nye prioriteringer for de fire områdene (jf. gruppearbeid 1)
Formål: Forbedringspotensial for «røde punkter»
Metode: 
• Kaffebordmetoden: 4 kaffebord, hvert med fokus på en prioritering:
• Hver gruppe kommer frem til første bord og gir forbedringsforslag (15 min.)
• Hver gruppe besøker alle bord etter hvert og må legge til nye forslag fra sitt 

perspektiv
• Etter pause presenterer bordvertene forslagene (ca. 5 min hver)
• I plenum bestemmer deltakerne prosess for budsjett 2023 og endringsbehandling

Budsjettseminar, 11. og 12. 
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Gruppearbeid 4
9.45-10.45 og 11.00-11.45

Kaffebordene:
• Forsking og innovasjon vert: Jens-Petter
• Undervisning vert: Elin
• Samfunnskommunikasjon og omdømme vert: Ivar
• Arbeids- og studiested vert: Hans

Forberedelsesdokument:
Regneark deles ut før gruppearbeidet starter

Budsjettseminar, 11. og 12. 
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Gruppearbeid 4
9.45-10.45 og 11.00-11.45

Gruppesammentening:

Gruppe 1: Lene, Linda, Trude, Eivind, Maria
Gruppe 2: Ingrid, Mette, Espen, Anita
Gruppe 3: Dag, Jorun, Hans-Jørgen, Halvor, Stina
Gruppe 4: Terje, Knut Tore, Gaute, Anette, Elisabeth

Støttefunksjon: Aleksandra

Budsjettseminar, 11. og 12. 
november 2021 Side 28



Oppsummering og evaluering av seminaret
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MEDs prioriteringer i årsplan 2021 - 2023 Nåværen
de farge 

Eventuell ny intensivert aktivitet nødvendig Tiltak Ansvarlig for ny 
intensivert 

Tidsfrist for 
å avklare 

Gruppe 1 Gul

Gruppe 2 Grønn

Gruppe 3 Grønn

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn
Gruppe 1 Gul

Gruppe 2 Gul

Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Gul

Gruppe 2
Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Gul

Gruppe 2 Gul

Gruppe 3 Gul

Gruppe 4

Gruppe 1 Rød

Gruppe 2 Gul
Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Gul

Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Gul
Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Grønn To elektive emner er utviklet (det ene har startet og det andre 

starter i januar). Innarbeiding i lub skjer ifbm rethos, men arbeid 
gjenstår. Viktig arbeid gjort av gruppe for klima og helse. Mer enn 
30 stud.prosjekter igangsatt og avsluttet. Usikkert om psykososialt 
læringsmiljø er innarbeidet i evalueringer

15.04.2022

Gruppe 1 Gul Gruppen er usikker på om det er implementert ny undervisning I 
samarbeidskompetanse

Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Grønn
Gruppe 1 Rød

Gruppe 2 Gul

• Utvikle systemer for integrering av studenter i pågående 
forskningsprosjekter på alle masterprogrammene og i 
profesjonsstudiet i medisin.
• Etablere e-læringsprogram for å styrke veilederkompetanse for 
master- og PhD-veiledere.
• Utvikle systemer for virtuell mobilitet.

15.04.2022"Pandemien har gjort det vanskelig å rekruttere studenter til 
forskningsprosjekter
Gruppen er litt usikker på systemtaisk integrering av studenter og 
definisjonen av virtuell mobilitet"

Behov for insentiver for tverrfakultær emner. Frafall ernæring - 
skifte mot medisin. Tiltak?

• Styrke og videreutvikle tverrprofesjonell samarbeidslæring innenfor 
det tverrfakultære samarbeidsprosjektet SamPraks («Sammen i 
praksis»)

 Bid  til t f k lt    t di  i b k fti  
      

15.04.2022

Phd Programmet. Opptaket tar for lang tid. Er for komplekst. 
Gjennomføre kurs i rekruttering for ledere. 

15.04.2022

Kurstilbudet er ikke ferdig rullet  ut. FA opplever at det tar lengre 
tid enn forventet å drive utvikling. Mer ressurser her ville hjelpe. 
Gjennomføre en intern revisjon av et forskningsprosjekt

Fakultetet skal videreutvikle et tilpasset opplæringstilbud i 
forskningsetikk innen eget fagområde. Fakultetet skal utarbeide en 
plan for opplæring og regelmessig oppdatering av studenter og 
ansatte i forskningsetikk, inkludert årlig forskningsetiske seminar for 
forskningsledere, klinikkledere og forskningsstøtte. Fakultetet skal 
gjennomføre en internrevisjon av et utvalg prosjekter det er 
forskningsansvarlig institusjon for

15.04.2022

"Innstegsstillinger mer aktivt inn mot ERC 
Mer å hente på Marie S. Curie, potensielt konkurranse mot SF
Satse på å styrke søkernes muligheter gjennom å forbedre derers 
track-record
Oppfordre flere til å være evaluator"

Fortsatt ufordringer med manglende koordinering mellom UiO og 
OUS på infrastruktur. Utvikle samarbeide med sykehusene om 
Helseøkonomi'

15.04.2022

15.04.2022Tilby kurs, informasjon og oppfølgning i lederlinjen for å motivere 
potensielle søkere. Videreutvikle gode og koordinerte verktøy for 
søkere.  Utnytte The Guild og våre partnere mot kommende 
utlysninger. Motivere søkere gjennom suksesshistorier og økt 
kunnskap om søkeprosessen. 

Fakultetet bruker UiOs veikart for forskningsinfrastruktur og melder 
systematisk inn nye infrastrukturer til det oppdaterte veikartet. 
Fakultetet bidrar til å videreutvikle komparativ medisin ved UiO. 
Fakultetet samarbeider nært med USIT om å utvikle dataressurser for 
deling og gjenbruk av forskningsdata.

Fremtidige behov for forskning og undervisning skal vurderes under 
ett for å identifisere forskningstalenter som man ønsker å beholde 
ved Fakultetet. Videreføre og evaluere postdoktorprogrammet. 
Kartlegging av videre karriere for vitenskapelig ansatte i 
åremålsstillinger ved hjelp av exit poll.
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1.5 Fakultetet skal fremme god 
vitenskapelig praksis og arbeide for å heve 
bevisstheten rundt forskningsetiske 
problemstillinger

1.1 Fakultetet skal ha bedre uttelling i EUs 
rammeprogram.

1.2 Fakultetet skal delta aktivt og få 
uttelling i UiO:livsvitenskaps 
konvergensutlysninger og andre 
tverrfaglige muligheter.

1.4 Fakultetet skal gjennom målrettet 
rekruttering og systematisk 
karriereoppfølging utvikle forskertalenter 
for akademia, samfunns- og næringsliv 

1.3 Fakultetet skal legge til rette for gode 
digitale løsninger for deling av forsknings-
infrastruktur og dataressurser.

2.4 Fakultetet skal legge til rette for 
tverrprofesjonelle og tverrfakultære 
studietilbud.

2.1 Fakultetet skal styrke forskningsbasert 
veiledning og studentdeltakelsen i 
pågående forsknings- og 
undervisningsaktiviteter. 

2.2 Fakultetet skal tilby bærekraftig 
helseutdanning innenfor rammen av vår 
samlede studieportefølje.

2.3 Fakultetet skal gi studenter på alle 
nivåer mulighet til å utvikle sine 
fagovergripende ferdigheter, samt sin 
praksis- og innovasjonskompetanse.
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Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Gul

Gruppe 2

Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Gul

Gruppe 1 Grønn Rydde I tiltak? MPH blir ikke EVU
Gruppe 2 Gul
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn samsvarer forventede resultater med mål om å styrke og 

koordinere EVU? Bør forventningen oppjusteres?
Gruppe 1 Rød

Gruppe 2 Rød
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Gul
Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn Alle prosesser er i gang, men arbeidsgruppen har fått utsatt 

leveringsfrist.
Gruppe 1 Grønn

Gruppe 2 Gul

Gruppe 3 Gul

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Grønn Mål, oppgaver og ressurser må drøftes. Kommunikasjonsplan 
under utarbeidelse. Målsetninger og oppgavefordeling. Planlagt 

    

• Forskere skal få støtte til formidling i de riktige kanalene. Det skal 
bidra til økt finansiering og bygging av nettverk. 

         
           

         
         

    

Fakultetsadministr
asjon/Innovasjons

Sammenheng mellom ressurser til vekshuset og oppgaver må 
synliggjøres.

• Fakultetets satsing på innovasjon skal prioriteres og synliggjøres 
internt og eksternt.
• Fakultetet skal bidra til tett samhandling på tvers av UiO om 
samfunnskontakt og formidling.
• Etablere en innovasjonsenhet for å fremme en innovasjonskultur 
ved fakultetet - videreutvikle flere innovative ideer fra studenter og 
forskere innen et bredt definert livsvitenskapsfelt – inneha riktig 
kompetanse og gi verktøy og støtte i innovasjonsprosesser.
• Systematisk veiledning og opplæring av studenter og forskere som 

           

Fakultetsadministr
asjon/Innovasjons
enheten

Lite aktivitet pga pandemien. Bruke programlederforum til å løfte 
aktivitet på programmene. Informasjon fra kommende 
arbeidsgivere. Fortelle kommende studenter. Markedsføring, 
Forskerlinje, master i parallell. Vurdere Alumni behov

• Legge til rette for utveksling og studentoppgaver i samarbeid med 
næringsliv og offentlig sektor
• Styrke alumnusordningene ved fakultetets studieprogrammer

15.04.2022

Identifiserer at mange av tiltakene her vil være kostnadskrevende. 
Kobling mot sentrale satsninger ved UiO? Skal lages overordnet 
plan på fakultetet (HUS). Kvalitetsløftet ligger i HUS. 
Studiedekanens portefølje er altfor stort! en del prosesser 
igangsatt (inkl rethors, prosjektplan for videreutvikling av 
medisinstudiet og rapporteringslinjer på BM-feltet), men en del 
gjenstår. Gjøre analyse av hvor det allerede ligger kostnader og 
hvor det eventuelt er behov for ny finansiering. Ferdigstilles 
senest mars 2021 for beslutningsprosess med virkning 
budsjettfordeling 2023. Circle U; muligheter. Sampraks; 
muligheter? Legge til rette for at studenter kan gå rundt med 
"handlekurv"

• Implementere RETHOS i masterstudiet i klinisk ernæring og 
profesjonsstudiet i medisin
• Igangsette et utviklingsprosjekt av studieplanen på 
profesjonsstudiet i medisin (Oslos 2014) med utgangspunkt i den 
eksterne programevalueringen. 
• Økt bruk av studentaktiviserende læringsformer, herunder 
læringsformer som benytter studentundervisere.  
• Utvikle nye e-læringsressurser i samarbeid med studentene. 
• Utvikle helhetlig digital strategi for undervisningen 
• Ta i bruk verktøy for vurdering og tilbakemelding i kliniske 
ferdigheter. 
• Styrke bruk av formativ vurdering på fakultetets studieprogrammer.
• Pilotere bruk av poliklinikkene til veiledet selvstendig studentarbeid 
i ernæring og medisin. 
• Tydeliggjøre beslutningsmyndighet og ansvar i studiesaker. 
• Videreutvikle strategier og verktøy for systematisk evaluering av 
undervisningen.
• Utvikle en helhetlig strategi for bruk av forskningsbaserte 
pedagogiske prinsipper i undervisningen på fakultetet, herunder 
studentaktiviserende pedagogikk.

Studiedekan, 
studieseksjon, 
Fakultsledelsen

15.04.2022

         
   

       
      

• Bidra til tverrfakultære emner og studieprogrammer i bærekraftig 
helse, helseinformatikk og medisinsk teknologi på masternivå.
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2.7 Fakultetet skal styrke fokuset på 
arbeidslivsrelevans i sine utdanninger.

2.6 Fakultetet skal styrke og koordinere 
etter- og videreutdanningstilbudene

2.8 Fakultetet skal styrke 
studentmedvirkningen og studentenes 
deltakelse i utviklingen av våre 
studieprogrammer

3.2 Fakultetet og våre forskere skal 
formidle den betydelige kunnskap som 

      
 

3.1 Innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» 
skal utvikles, og fakultetet skal utarbeide 
mål og tiltak innen næringsrettet- og 
samfunnsinnovasjon, kommersialisering, 
entreprenørskap og formidling. 

2.5 Fakultetet skal ha fokus på å 
videreutvikle fakultetets 
studieprogrammer 
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Gruppe 2 Grønn

Gruppe 3 Grønn

Gruppe 4 Grønn

Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Gul Uvisst hva som er status?
Gruppe 1 Gul
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Gul Utrede hva man mener med punktet "modeller for økonomisk 
Gruppe 4 Gul Positiv trend fra 35% til 29% midlertidighet. Foreslår å stryke pkt 

om økonomisk buffer for prosjektansatte, ivaretas i løpende drift. 

Gruppe 1 Gul Litt stillstand etter forrige runde med kursing
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Gul
Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn
Gruppe 1 Gul Gul, beskjedent utvalg av kursing, men er det fakultetets 

oppgave? Burde vel leveres fra UiO
Gruppe 2 Gul Ansatte har ikke gjennomngående verktøy til å løse oppgaver
Gruppe 3 Gul
Gruppe 4 Gul
Gruppe 1 Gul

Gruppe 2 Rød

Gruppe 3 Rød

Gruppe 4 Gul

Gruppe 1 Grønn
Gruppe 2 Grønn
Gruppe 3 Grønn
Gruppe 4 Grønn Men kan dette la seg opprettholde utover pandemien?
Gruppe 1 Grønn

Gruppe 2 Gul

Gruppe 3 Rød

Gruppe 4 Grønn

Se 4.5, eks. ARK • Enhetene vurderer behov for at obligatoriske HMS-kurs for 
linjeledere tilpasses egen virksomhet. 
• Enhetene har en struktur for å sikre at ledere har gjennomført 
obligatorisk HMS-opplæring.
• Praktisk metodikk for å gjennomføre risikovurdering i lab skal 
utvikles. 

Fakultetsadministr
asjonen

15.04.2022

Standard opplæring hele fakultetet. Hva har vi? Hva mangler vi? 
UiO nivå eller fakultetsansvar? Fakultet kan bidra til  å fortgang 
UiO. ARK er et godt eksempel på  lederopplæring. Enhets 
ledelsesopplæring med ledelsesaspektet. Dekan/instiuttleder 
introduksjon ved tiltredelse. Rollebasert e læring ett sted. 
Obligatorisk? Virksomhetsspesifikk opplæring for alle

Det medisinske fakultet skal styrke lederopplæring og –utvikling for 
linjeledere på alle nivåer.

Fakultetsadministr
asjonen

15.04.2022

       
      

ferdigstilt 1. januar 2022. 

             
        

• Konkrete eksempler på impact – å formidle samfunnsnyttige 
endringer fra prosjekter/forskning –  skal tydelig inngå i den eksterne 
kommunikasjonen.
• Arrangementer som fremmer forskningen ved fakultetet skal i 
større grad utføres og gjøres tilgjengelig digitalt via fakultetets 
nettsider og sosiale medier. 

enheten
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4.4 Digitalisering og forenkling 

4.6 Redusert klimaavtrykk fra 
persontransport 

3.3 Campusutvikling og integrering i byen 
og samfunnet

4.7 Det medisinske fakultet skal styrke det 
systematiske HMS-arbeidet 

4.1 Fakultetets enheter skal ta i bruk 
målrettede virkemidler for å redusere 
midlertidigheten innenfor stillingsgrupper 
der denne er høy.

4.5 Styrket opplæring og utvikling av 
linjeledere på alle nivåer 

      
     

våre fagmiljøer besitter, både nasjonalt og 
internasjonalt. 

4.2 Fakultetets enheter skal styrke 
arbeidet mot trakassering i henhold til 
handlingsplanen for likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold. 
4.3 Kartlegging og oppfølging av arbeidsmilj
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FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSKE FAKULTET 

 
Til: Det medisinske fakultets styre 
Fra: Styresekretær 
Sakstype (O/D/V): 51/21-V 
Arkivsaksnr: 2021/8333 
Vedlegg: 
Møtedato: 15. desember 2021 
Sakstittel: Møteplan 2022 

 
 
Saksframstilling: 
I henhold til forretningsorden for fakultetsstyrer ved Det medisinske fakultet, skal møteplan for 
styret vedtas av styret hvert år. Det planlegges for seks fakultetsstyremøter i 2022. Møtedatoene er 
foreslått med utgangspunkt i hvilke faste saker som skal behandles i fakultetsstyret i løpet av året. 
Møter skal gjennomføres fysisk i Sogn Arena, 2. etasje, møterom Hippokrates, med forbehold om 
en forverret smittesituasjon. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret ved MED vedtar møteplan for 2022: 
 

Fakultetsstyremøter 

Kl. 16-19 

IDF-møter 

Kl. 9-11 

Innmeldings-
/innleveringsfrist 

Kl. 12 

8. mars  21. februar 14. februar 

3. mai 19. april 4. april 

14. juni 30. mai 23. mai 

27. september 12. september 5. september 

8. november 24. oktober 17. oktober 

14. desember (møtested angis senere) 28. november 21. november 

 



 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSKE FAKULTET 

 
Til: Det medisinske fakultets styre 
Fra: Leder for Senter for Global Helse Terje P. Hagen 
Sakstype(O/D/V): 52/21-V 
Arkivsaksnr: 2021/8333 
Vedlegg:  
Møtedato: 15. desember 2021 
Sakstittel: Oppnevning av nytt styre for Senter for Global helse for perioden 2022-2023 

 
 
Bakgrunn 
 
Senter for Global helse ble opprettet av fakultetsstyre den 11. juni 2019. Samtidig ble Senters styre 
oppnevnt (sak 20/19-V). Følgende personer ble oppnevnt som styremedlemmer: 

• Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, UiO (styrets leder) 
• Sidsel Roalkvam, Senter for utvikling og miljø, UiO 
• Ingvild Sandøy, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB  
• Kristine H. Storholt, «Partnership and Delvelopment», NORCAP, Flyktningehjelpen 
• Flemming Konradsen, Copenhagen School of Global Health at the University of Copenhagen 
• Johanne Sundby, Institutt for helse og samfunn, UiO 
• Anne Bergh, Folkehelseinstituttet 

 
Professor Johanne Sundby går ut av styret som følge av oppnådd aldersgrense. Det ønskes at styret 
beholder tilknytning til Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Helsam og derfor 
førsteamanuensis Kåre Moen foreslås som nytt medlem. 
 
Det ønskes også at senteret for framtiden skal ha en klarere tilknytning til UiOs Circle U- satsning i 
global helse. Derfor foreslås det at Eivind Engebretsen, Circle U Chair in Global Health erstatter Sidsel 
Roalkvam, SUM. 
 
Saksframstilling: 
Styret skal i henhold til mandat bestå av syv medlemmer, oppnevnt for to år om gangen. 
Instituttleder ved Institutt for helse og samfunn er styrets leder. 
 
Styrets oppgaver er beskrevet i mandat for Senter for Global helse. 
 
Senterleder fremmer forslag om at styre for Senter for Global helse for perioden 1.01.2022-
31.12.2023 skal bestå av: 

• Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, UiO (styrets leder) 
• Ingvild Sandøy, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB  
• Kristine H. Storholt, «Partnership and Delvelopment», NORCAP, Flyktningehjelpen 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/06-11/dokumenter/sak-20a-mandat-global-helse.pdf


• Flemming Konradsen, Copenhagen School of Global Health at the University of Copenhagen 
• Anne Bergh, Folkehelseinstituttet 
• Eivind Engebretsen - Circle U Chair in Global Health, UiO  
• Kåre Moen, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Helsam, UiO 

 
 
Alle de foreslåtte er forespurt og har takket ja til å delta. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner styre ved Senter for Global helse som 
foreslått for perioden 1.01.2022-31.12.2023. 
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