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PROTOKOLL 

Den 21. februar 2022 ble det avholdt forhandlingsmøte ved Det medisinske fakultet (UiO) om 
«Endring av organisasjonsstruktur ved Campus Ahus - deling av eksisterende klinikk». 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden: 
Hans Mossin, Gaute Frøisland, Jorun Ur, Heidi Falch Ecklund, Aleksandra Weder Sawicka 
(referent) 

Fra arbeidstakersiden: 
Marianne M. Østby (NTL, MED), Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet, MED), Ariel Sevendal 
(Parat), Svend Davanger og Mattias Solbakken (Alrndemikerne). 

Endring av organisasjonsstruktur ved Institutt for Klinisk medisin, 
Campus Ahus - deling av eksisterende klinikk 

I forhandlingsmøte om endring av organisasjonsstruktur ved Campus Ahus, ved Det 

medisinske fakultet, ble partene enige om at enheten opprettes som foreslått: Det etableres 

en ny universitetsklinikk, Klinikk for diagnostikk og teknologi, ved Campus Ahus. Dette 

innebærer at fag som radiologi, medisinsk biokjemi, patologi og teknologiske fag inkludert e

helse samles i en klinikk og flyttes fra Klinikk for indremedisin og laboratoriefag. 

Fremlagte saksdokumenter: 

Saksfremlegg 

- Arbeidsgruppens rapport

Delegert forhandlingsfullmakt fra Avdeling for personalstøtte

Oslo, 21. februar 2022

····�·-·········'·················
- Fakultetsdirektør

······• . .i••················· ....................................... . 
Forskerforbundet 

Parat 

aleksasa
Stempel



 

Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 
 

 

Til  Fakultetsstyret 
Fra  Dekan 

 
Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.: 7/22 
Møtedato: 8. mars 2022 
Notatdato: 15. februar 2022 
Arkivsaksnr.: 2021/20890-10 
Saksansvarlig: Hans Mossin 
Saksbehandler: Aleksandra Weder Sawicka 

 

Årsrapportering 2021 

Formål og saksfremstilling 
 
Universitetsstyret skal behandle UiOs årsrapport for 2021 i styremøtet 8. mars 2022. I 
forbindelse med arbeidet med årsrapporten er det sendte Det medisinske fakultet sine 
innspill i henhold til bestilling fra Universitetsdirektøren. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

1. Likestilling og mangfold 
2. Bruk av midler til avlønning av studentassistenter 

2.1. Regnskapsførte kostnader i 2021 
2.2. Alle økonomiske forpliktelser på inngåtte avtaler innen utgangen av 31. desember 
2021 og der utgiftene først vil påløpe i 2022.01.20 

3. Varsel, klager og avvik på læringsmiljøet – «Si fra» 
4. Rekrutteringsstillinger 

4.1. Forlengelse av rekrutteringsstillinger som følge av covid-19 
4.2. Stipendiatårsverk som inngår i Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) 

5. Kandidatmåltall for helse- og lærerutdanningene 
6. Skikkethetsvurdering 
7. Verdensledende miljøer  

 
I tillegg legges det ved regnskap for 2021. Begge presenteres til orientering for styret. 
 
 
Saksgang:  

- Drøftet i IDF-møtet 21.2.22 
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 



 

Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 
 

 

Vedlegg: 
- Regnskap 2021 
- Årsrapportering 2021 (ePhorte-sak 2021/20890-10) 



FORELØPIG REGNSKAP DET MEDISINSKE FAKULTET 2021 

 

BEVILGNINGSFINANSIERT REGNSKAP 

 

 2021 Regnskap 2020 Regnskap 
Inntekter -845 000 339 -823 933 736 
Personalkostnader 679 192 424 688 156 233 
Driftskostnader 193 478 855 195 086 350 
Investeringer 45 106 902 34 273 492 
Isolert resultat før nettobidrag og 
prosjektavslutning (BOA) 72 777 843 93 582 337 

Nettobidrag fra eksternfinansierte 
prosjekter -64 779 150 -96 270 178 

Isolert resulat 7 998 692 -2 687 841 
Overført fra i fjor -89 521 167 -86 833 326 
Akkumulert resultat -81 522 475 -89 521 167 

 

 

BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA) 

 

 2021 Regnskap 2020 Regnskap 
Inntekter -637 490 434 -660 849 950 
Personalkostnader 380 782 401 337 702 920 
Driftskostnader 144 216 353 109 568 312 
Investeringer 39 248 700 11 933 759 
Isolert resultat før nettobidrag og 
prosjektavslutning (BOA) -73 242 980 -201 644 959 

Nettobidrag fra eksternfinansierte 
prosjekter 65 682 670 98 208 441 

Isolert resultat -7 560 310 -103 436 519 

Overført fra i fjor NA* -258 293 478 
Akkumulert resultat NA* -361 729 996 

   
*) fra 1.5.21 føres saldo på de eksternt finansierte prosjektene i balansen 
Saldo pr. 31.12 som er ført i balansen er 331.186.242,- NOK. 

 



Fra: Stina Mosling
Til: Aleksandra Weder Sawicka
Kopi: Eivind Engebretsen; Hanne Bjerknes
Emne: FW: Ditt svar til «Rapportering om likestilling og mangfold 2021» (Ref. 18251675) er levert
Dato: onsdag 26. januar 2022 15:25:26

Hei Aleksandra.

Da har jeg sendt inn nettskjemaet med rapporteringen på likestilling og mangfold. Se svaret under.

Vennlig hilsen,
Stina

-----Original Message-----
From: Nettskjema <noreply@uio.no>
Sent: Wednesday, January 26, 2022 3:24 PM
To: Stina Mosling <stina.mosling@medisin.uio.no>
Subject: Ditt svar til «Rapportering om likestilling og mangfold 2021» (Ref. 18251675) er levert

Nettskjema     
Ditt svar er levert    
Hei, Din besvarelse er mottatt. Tusen takk for at du og din enhet tar deg tid til å besvare rapporteringsskjemaet
for arbeid med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Vennlig hilsen Marie Johanne Talleraas
Likestillingsrådgiver ved UiO Avdeling for personalstøtte

Ansvarlig for skjemaet: mariejta@uio.no <mailto:mariejta@uio.no> .

Hvis du ønsker å gjøre endringer i svaret ditt:
https://nettskjema.no/user/submission/show.html?id=18251675

Informasjon om rapporteringen

Rapporteringen består av 8 sider. Enhetene skal rapportere på følgende:

*       ORGANISERING AV ARBEIDET
*       LIKESTILLINGSARBEID
*       TILTAK FOR LIKESTILLING OG KJØNNSBALANSE
*       STUDENTREKRUTTERING OG MANGFOLD
*       BRUK AV LIKESTILLINGSMIDLER
*       UFRIVILLIG DELTID
*       NEDSATT FUNKSJONSEVNE
*       DISKRIMINERING OG TRAKASSERING
        

Du kan lagre svaret ditt og fullføre senere ved å trykke "lagre og send senere"

Hvilket enhet melder du på vegne av?

*       MED - Det medisinske fakultet

Hva heter du (fornavn og etternavn)?

*       Stina Mosling

Hva er din e-postadresse?

*       stinam@uio.no

ORGANISERING AV ARBEIDET

mailto:stina.mosling@medisin.uio.no
mailto:a.w.sawicka@medisin.uio.no
mailto:eivind.engebretsen@medisin.uio.no
mailto:hanne.bjerknes@medisin.uio.no
mailto:mariejta@uio.no
https://nettskjema.no/user/submission/show.html?id=18251675


Har din enhet en egen plan for oppfølgingen av UiOs tiltaksplan 2021-2024?

Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-20254 stadfester at alle enheter skal ha egen plan for
oppfølging av tiltaksplanen gitt lokale forhold og utfordringer.

*       Nei

Er enheten i gang med å utvikle en lokal plan? Når er denne planlagt å være ferdig, og for hvilken periode vil
den gjelde?

*       Den vil være ferdig våren 2021 og gjelde til 2024

Hvordan fremmer enheten et tydeligere lederansvar for likestilling og mangfold?

Kryss av for alle relevante alternativer:

*       Via strategidokumenter
*       Ved at det er tema på ledermøter

Kort beskrivelse

*       Ikke besvart

LIKESTILLINGSARBEID

Hvilke likestillingsutfordringer på arbeidsgiversiden har enheten hatt særlig fokusi året som er gått (2021)?

Kryss av for alle relevante alternativer:

*       Kjønnsbalanse i rekruttering til vitenskapelige stillinger
*       Rekruttering av andre underrepresenterte grupper

Beskriv kort

*       Prosjekt for å bedre kjønnsbalansen i studentmassen, få flere gutter til å søke.

TILTAK FOR LIKESTILLING OG KJØNNSBALANSE

Andelen som fikk innvilget kompetanseopprykk i 2021

Oppgi:

1.      Navn til alle kvinner og menn som fikk tilbud om opprykk fra førsteamanuensis til professor i perioden
01.01.2021 - 31.12.2021.
2.      Dato for innvilgelse av opprykk.

Merk: Vi ønsker kun oversikt over de som har fått innvilget opprykk i løpet av 2021, ikke de som har søkt.

*       Øyvind Næss - 31.08.2021
        Tone Kristin Omsland - 31.08.2021
        Mathis Stokke - 26.10.2021
        Hilde Stendal Robinson - 26.10.2021

Benytter enheten letekomiteer ved rekruttering til utlyste stillinger?

UiO oppfordrer til bruk av letekomiteer for å sikre kjønnsbalanse og mangfold i søkergrunnlaget. En letekomité
kan settes ned i forbindelse med rekrutteringsprosessen for å identifisere aktuelle kandidater og sikre et
kjønnsbalansert søkergrunnlag. Bruk av letekomité er et viktig likestillingstiltak. Utdyp gjerne svaret.

*       I liten grad



Praktisering av positiv særbehandling av kjønn (moderat kjønnskvotering)

I tiltakssplanen er et av tiltakene "Benytte moderat kjønnskvotering der to kandidater er likt eller tilsvarende likt
kvalifisert".

I hvor stor grad praktiseres moderat kjønnskvotering til fordel for det underrepresenterte kjønn ved ansettelse i
faste stillinger (både vitenskapelge og administrative) ved enheten?

*       I liten grad

Hva er årsaken til det?

*       Vi lyser kun ut førsteamanuensisstillinger og har i liten grad hatt anledning til å benytte moderat
kvotering.

STUDENTREKRUTTERING OG MANGFOLD

Et langsiktig mål ved UiO er at vi skal oppnå en 40/60 fordeling (kjønnsbalanse) ved alle våre studieprogram.

Har enheten studieprogram med spesielt skjev kjønnsbalanse (20/80)?

*       Ja

Beskriv kort

*       Flere studieprogrammer ved fakultetet har blitt mer og mer dominert av kvinner de siste årene. Dette er en
nasjonal trend innen alle helseutdanninger. For eksempel er det 5414 stykker som har medisin som ett av
alternativene foran høstens studiestart. 3772 av dem er kvinner, og 1642 er menn.

Har enheten gjort tiltak med tanke på rekruttering for å bedre kjønnsbalansen i disse studieprogrammene?

*       Ja

Kort beskriv tiltak(ene) og hvilke studieprogram det gjelder. Er tiltaket evaluert, og hva er eventuell virkning?

*       1) Rekrutteringsarrangementet "Gutter i Livsvitenskap" arrangeres i år for tredje gang, målgruppen er
gutter i videregående skole. Informasjon og inspirasjon om utdanning og jobbmuligheter innen helsefag.
        2) Fakultetet deltar i en BOTT-gruppe som ser på rekruttering av gutter til helsefag. Samarbeider med
Bufdir.
        3) Nøye utvelgelse av studenter og foredragsholdere ifm. "Åpen dag", skolebesøk, bilder og
intervjuobjekter i nettsaker, karriereintervju og sosiale medier for å vise mangfold av rollemodeller mht. kjønn
og etnisitet.
        4) Alle tekster, bilder og filmer på studieprogramsidene er gjennomgått mtp. mangfoldig rekruttering.
        5) MED er i gang med fokusgrupper med mannlige studenter i de ulike programmene.
        I tillegg ser fakultetet nøye på statistikk og analyse av søkere samt innspill til Studiebarometeret.
       
        De igangsatte tiltakene er godt mottatt i målgruppene, men er i ulike faser og ikke ferdig evaluert.

Har enheten gjort tiltak for å minske frafall fra grupper som er underrepresentert i studieprogrammene?

Med underrepresenterte grupper mener vi i hovedsak underrepresentert kjønn.

Dersom det er gjort tiltak for å øke inkludering på øvrige grunnlag (eksempelvis religion, alder, etnisitet,
minoritetsstatus, funksjonsnedsettelse osv) så ber vi om at også dette nevnes her.

*       Ja

Hvilke tiltak har dere gjort og har dere sett noen virkning av tiltaket?

Merk at dersom tiltak er gjort for å øke inkludering på andre grunnlag enn kjønn, så samler ikke UiO inn
informasjon om våre studenter på disse grunnlagene. Men vi vil gjerne at dere beskriver tiltaket og evt.



virkninger dere ser dersom mulig.

*       1) Evalueringsskjemaer om studiestart er utarbeidet for utsendelse til studenter ved alle studieprogram for
å avdekke mulige årsaker til frafall.
        2) Det er igangsatt et eget prosjekt ifm frafall på klinisk ernæring og et spørreskjema er utarbeidet for
studenter som avbryter utdanningen her.
        3) Alle programsider er gjennomgått for å gi kommende studenter riktige forventninger til utdanningen.

BRUK AV LIKESTILLINGSMIDLER

Årlig avsetter universitetsstyret midler til arbeid med likestilling ved universitetet. I 2021 ble størsteparten av
stimuleringsmidlene tildelt fakultetene og enhetene etter størrelse.

Midlene er øremerket til lokalt arbeid med likestilling og skal bidra til at UiO oppnår målsettingene som er satt i
tiltaksplanen for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024.

Den nye tiltaksplanen ble vedtatt i mai 2021, og har prioritert følgende punkter:

*       Sterkere ledelsesansvar ved organisering av oppfølging av arbeidet
*       Tiltak for å fremme kjønnsbalanse og likestilling ved UiO
*       Tiltak for å fremme mangfold og inkludering ved UiO

Under disse punktene er det listet opp flere tiltak.

Last gjerne opp et eget dokument hvis det er enklere eller fyll inn nedenfor. Vi ønsker svar på:

*       Beskriv hvilke tiltak eller arbeid som er iverksatt med de øremerkede midlene enheten har fått tildelt i
2021.
*       Har enheten satt av egne midler i tillegg til de fordelte midlene? Eventuelt hvor mye?
*       Hva er midlene brukt til? Beskriv tiltakene/arbeidet og hvilke hovedmål tiltakene/arbeidet støtter.
*       Er det gjennomført evaluering(er) eller annen tilbakemelding på tiltakene/arbeidet. Beskriv eller last opp
evaluering(ene) under.
*       Har enheten ubrukte midler ved utgangen av 2021? Hva er i tilfelle årsaken til dette og hva er enhetens
plan for bruke disse midlene?

*       MED har brukt de øremerkede midlene på en 50 % stilling som jobber med å iverksette ulike tiltak for å
øke andelen menn som søker seg til medisinstudiet. MED har ikke avsatt egne midler i tillegg til de fordelte.
        Vi har ikke ubrukte midler ved utgangen av 2021.

Eventuelt: last opp egen beskrivelse av hvordan midlene er benyttet i 2021 og/eller evaluering

Dersom du ikke får plass til alt, kan du også sende dette direkte til Marie Johanne Talleraas på e-post
(m.j.talleraas@admin.uio.no)

*       Ikke besvart

Er det annet arbeid med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold enheten ønsker å trekke fram og/eller gjøre oss
bevisst på?

Skriv en kort beskrivelse av arbeidet

*       Det gjøres fortsatt mye bra på instituttene vår og på forskningssentere. Vi vil særskilt trekke fram CanCell
Equality Forum og enhet for biostatistikk. MED har også kontaktet prosjektforum for å samarbeide om en mulig
masteroppgave om mangfold.

UFRIVILLIG DELTID

Fra 2020 er aktivitets- og redegjørelsesplikten forsterket ved at arbeidsgivere blant annet skal kartlegge
ufrivillig deltid i virksomheten.

Har enheten rutine for hvordan deltidsansatte kan melde om at de ønsker en høyere stillingsprosent?



*       Ja

Har enheten kunnskap om eller fått henvendelser fra ansatte i deltidsstillinger som ønsker å jobbe i større
stillingsprosent? Beskriv kort.

Med ufrivillig deltidsarbeid menes deltidsarbeid der stillingsinnehaveren ønsker og er tilgjengelig for å jobbe
mer.

§ 26 i lov om likestilling og forbud mot diskriminering <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-
51/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4>

*       Ja

Beskriv kort

*       Vi har behandlet 2-3 saker i Ansettelsesrådet som handler om utvidelse av stilling.

NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Rapportering om nedsatt funksjonsevne gjelder for alle ansatte ved UiO (vitenskapelig, teknisk-administrativt
og andre).

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger arbeidsgiver å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å
fremme likestilling og hindre diskriminering.

Har enheten hatt mål og/eller tiltak for tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne i 2021?

*       Ja

Kommentar

*       MED jobber ut fra målene til UiO og IA-avtalen om tilrettelegging for personer med nedsatt
funksjonsevne. I hvert konkrete tilfelle vil vi tilrettelegge for personer som har behov for det.

På hvilke områder har enheten gjennomført tiltak i 2021?

(mulig å krysse av på flere)

*       Fleksibel arbeidstid
*       Tilrettelegging av arbeidsoppgaver
*       Teknisk tilrettelegging

Kommentar

*       Ikke besvart

Har enheten vurdert å gi noen med nedsatt funksjonsevne mulighet til utprøving av sin arbeidsevne?

*       Ja

Hvordan kom utprøvingen i gang?

*       Etablert utprøving i samarbeid NAV

Kommentar

*       Ikke besvart

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4


DISKRIMINERING OG TRAKASSERING

Har enheten mottatt klager, varsling eller andre henvendelser som gjelder diskriminering av eller fra ansatte i
perioden 2021?

Med diskriminering menes negativ, ulovlig eller usaklig forskjellsbehandling. Diskriminering på arbeidsplassen
er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste bestemmelsene finnes i arbeidsmiljøloven og likestillings- og
diskrimineringsloven. Merk at vi er ute etter varslede saker som kommer i ansattlinjen (ikke Si fra-systemet,
med mindre disse involverer en ansatt)

*       Nei

Kommentar

*       Ikke besvart

Trakassering er en særlig form for diskriminering

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være
krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Har enheten mottatt klager, påstand, varsling eller andre henvendelser vedrørende følgende i 2021?

Merk at vi er ute etter varslede saker som kommer i ansattlinjen (ikke sakene som rapporteres i Si fra-systemet,
med mindre disse involverer en ansatt)

*       Trakassering

Gi en kortfattet anonymisert forklaring av saksforholdet og hvordan den/de ble håndtert.

*       Ref. fjorårets rapportering

Har enheten en rutine som tilsier at fakultetsledelsen blir orientert om sakene som omhandler trakassering
og/eller seksuell trakassering?

Her mener vi rutine for at ledelse ved institutt/seksjon/underenhet melder inn saker til fakultetsledelsen som
kommer i ansattlinjen.

*       Ja

Beskriv kort

*       Alle saker som handler om påstander om trakassering skal håndteres av fakultetsdirektør og dekan.

Du er nå ved rapporteringens slutt. Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger, hører vi det gjerne.

Andre kommentarer eller tilbakemeldinger?

*       Ikke besvart



MED bekrefter at alle bevilgede midler til studentassistenter gitt i 2021 enten er forbrukt eller er forpliktet brukt pr. 31.12.21

Institutt Prosjekt/tiltak SUM innvilget Prosjekt stedkode

HELSAM KLOK 0 100023100

Universitetsbiblioteket Oppfølging bibliotek, pensum, markedsføring 92 762

KLINMED Ferdighetstrening nevro, ØNH og øye 14 402

HELSAM Hybridundervisning 92 762 100023100 13101500

IMB Seminar TEAMS 115 733

MSU Studentmedvirkning undersøkelse 15 431

IMB Undervisning, kollokvieledere 92 762

KLINMED Formative tilbakemeldinger 100 000

IMB Assistenter fysiologi og embryologi 46 381

HELSAM Assistenter undervisning ICH 165 953 100023100 13103000

HELSAM Assistenter statistikk, kollokvie 46 381 100023100 13101500

IMB Jobbe med digitaleksamen fysiologi 50 000

IMB kollokvieledere, drop-in poliklinikk, e-læring etc 165 953

IMB Prosektor minores, anatomi 115 953

HELSAM Samfunnsmedisin fagutvkling 115 953 100023100 13103000

1 230 426

SUM HESAM 421 049
SUM KLINMED 114 402
SUM IMB 586 782
SUM ANDRE 108 193



Regnskapsførte kostnader MED i 2021. pr. 31.12.21. Ikke forbrukt er forpliktet og vil bli brukt i 2022

Institutt Prosjekt/tiltak
SUM 
innvilget

antall studenter 
ansatt

Forbruk 12 
2021

HELSAM KLOK 0 0  Avlønning av studentassistenter
HELSAM Hybridundervisning 92 762 1 84 156  Avlønning av studentassistenter
HELSAM Assistenter undervisning ICH 165 953 3 132 637  Avlønning av studentassistenter
HELSAM Assistenter statistikk, kollokvie 46 381 1 20 032  Avlønning av studentassistenter
HELSAM Samfunnsmedisin fagutvkling 115 953 5 91 728  Avlønning av studentassistenter
IMB Seminar TEAMS 115 733 13 9  Avlønning av studentassistenter
IMB Undervisning, kollokvieledere 92 762  Avlønning av studentassistenter
IMB Assistenter fysiologi og embryologi 46 381 2  Avlønning av studentassistenter
IMB Jobbe med digitaleksamen fysiologi 50 000  Avlønning av studentassistenter
IMB kollokvieledere, drop-in poliklinikk, e-læring etc 165 953 4  Avlønning av studentassistenter
IMB Prosektor minores, anatomi 115 953 23  Avlønning av studentassistenter
KLINMED Ferdighetstrening nevro, ØNH og øye 14 402 4 14 402  Avlønning av studentassistenter
KLINMED Formative tilbakemeldinger 100 000 8 100 000
MSU Studentmedvirkning undersøkelse 15 431 2 63 946
Universitetsbiblioteket Oppfølging bibliotek, pensum, markedsføring 92 762 2 92 762

1 230 425 68 599 673



 

SI FRA- rapportering ved UiO 2021 

1. Gi en oversikt over omfang og tematikk for innmeldinger i 2021 fra studenter i Si fra systemet og saker overført fra 2020. Bruk vedlagte 

rapporteringsmal. 

2. Beskriv kort og anonymisert uheldige* og kritikkverdige forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon**) som er avdekket, hvordan sakene har blitt fulgt opp 

og eventuelle hvilke læringsmiljøtiltak som er iverksatt. 

 

* Med uheldige forhold menes tilfeller hvor det er funnet grunnlag for å iverksette læringsmiljøtiltak og/ eller beklage overfor en eller flere utsatte studenter eller ansatte. 

 

**Varsling er informasjon om kritikkverdige forhold ved UiO, det vil si forhold som er i strid med regler eller etiske retningslinjer, samt etiske normer med bred tilslutning i 

samfunnet. Dette kan for eksempel være: 

 fare for liv eller helse 

 fare for klima eller miljø 

 korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 

 misbruk av myndighet 

 uforsvarlig lærings- eller arbeidsmiljø 

 mobbing, diskriminering, trusler, vold, overgrep eller andre former for trakassering 

 brudd på personopplysningssikkerheten 

Denne listen er ikke uttømmende 

 

 

Merk at denne rapporteringen ikke er unntatt offentlighet og vil inngå som del av Si fra-rapport til Læringsmiljøutvalget og universitetsstyret. 



 

 

 

 

 

 

 

1. Si fra rapportering fra UiO fra Det medisinske fakultet 

1.1. Antall innmeldinger fra studenter som etter vurdering i Si fra-mottak er å regne som: 

 

Varsel 

 

Klage 

 

Ros 

 

Annet 

 

Totalsum 

+ innkommet i SI FRA-nettskjema for studenter i 2021: 13 5 1    1     20 

+ innkommet muntlig eller andre kanaler som e-post/brev/ ansattes varslingskanal:  1       1 

+ saker overført fra 2020:  1 1      2 

= sum antall innmeldinger 2021 og overførte saker fra 2020:  15 6 1     1    23 

- feil i rom, bygninger og uteområder som dårlig inneklima, romtemperatur, renhold,  
skifte av lyspærer eller lignende videresendt EA for tiltak: 

     

- tvil om en student skikkethet sendt institusjonsansvarlig på profesjon:       1    1  

- brudd på reglene om behandling av personopplysninger sendt CERT-UiO:      

- brudd på forskningsetikk sendt sentralt råd for mottak av forskningsetiske saker UiO:      

- vurdert ved mottak som feilsendt (saken gjelder ikke fysisk eller sosial læringsmiljø): 1        1 

- slått samme med allerede eksisterende sak (pga. samme tematikk eller involverte): 4       4 

- overført sentraladministrasjon AP/ SADM for behandling:      

- behandlet på vegne av annet fakultet (fungert som «sette-fakultet»)      

= sum antall saker til behandling ved fakultetet rutine for varsel, klage eller ros:   10 6 1     17 



 

 

1.2. Tematikk for innkomne Si fra saker fra Det 

medisinske fakultet 

Antall  
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Eventuelle kommentarer:  

 

1. Forhold som bør forbedres i læringsmiljøet, 
undervisningen eller organiseringen av studiene, 
herunder også interiør i undervisningsrom 

4    1 1  3     

2. Forstyrrende/ uakseptabel adferd 4    1  3     

3. Seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell 

oppmerksomhet 

3  2    1      

4. Skade, ulykke eller nestenulykke på UiO, i praksis, 
feltarbeid eller på utveksling 

        

5. Potensiell fare for helse, miljø og sikkerhet på UiO 
3   3 3        

6. Korrupsjon, tyveri eller annen økonomisk kriminalitet 
        

7. Andre kritikkverdige forhold 

1   1    Mulig brudd på reglene om behandling av 

personopplysninger fulgt opp lokalt på fakultetet. 

8. Andre forhold som bør forbedres ved UiO 1  1      

9. Positive tilbakemeldinger og ros 1  1      

Sum antall saker:  
17 

 

   4 9    8      



 

 

 

2. Beskriv kort og anonymisert uheldige* og kritikkverdige 

forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon**) som er avdekket i 

2021 ved Det medisinske fakultet 

 

Kort om hvordan saken har blitt fulgt opp: 

Eventuelle læringsmiljøtiltak: 

Merk at eventuelle personalsaker/ studentsaker 

opprettet på bakgrunn av konklusjon i Si fra saker, 

ikke skal omtales her. 

o  
  

o    

o    

o  
  

o  
  

o  
  

o  

  

 

o  
  

 



Det medisisnke fakultet

Den øverste grønne tabellen er summen av de fire underliggende enheter som også vises under. 

MED totalt
Antall 
rekrutterings-
stillinger totalt*

Antall 
søknader om 
forlengelser

Finansieringskilde Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Innvilget 
månedsverk

PhD
UiO-bevilgning 126 55 0 0 59,0 138,2 119,2
NFR 61 33 0 0 34,0 84,5 81,5
EU og private 44 14 1 1 37,0 61,2 49,7
Andre 25 7 0 0 5,0 18,0 18,0
Sum PhD 256 109 1 1 135,0 301,9 268,4
PostDoc
UiO-bevilgning 18 5 0 0 2,0 8,5 8,5
NFR 39 4 0 0 4,0 23,0 23,0
EU og private 28 10 0 0 13,0 19,5 19,5
Andre 3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Sum PostDoc 88 19 0 0 19,0 51,0 51,0

*DBH rekrutteringsstillinger

Rapportering om forlengelse rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19 fram 
til 1. august 2021

For Helsam ved MED er det gitt en flat forlengelse til alle stipendiater som var tilsatt før aug 20, derav flere forlengelser enn 
søknader."

Innvilgede forlengelserAvslag 
forlengelser

https://tinyurl.com/zjy2fetr


NCMM
Antall 
rekrutterings-
stillinger totalt*

Antall 
søknader om 
forlengelser

Finansieringskilde Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Innvilget 
månedsverk

PhD
UiO-bevilgning 7 3 3 19,5 7,5
NFR 4
EU og private 2
Andre 1
Sum PhD 14 3 0 3 19,5 19,5
PostDoc
UiO-bevilgning 4 4 0 1 6 6
NFR 4 1 1 5 5
EU og private 4 3 6 6
Andre 2
Sum PostDoc 14 5 0 5 17 17

IMB
Antall 
rekrutterings-
stillinger totalt*

Antall 
søknader om 
forlengelser

Finansieringskilde Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Innvilget 
månedsverk

PhD
UiO-bevilgning 43 24 24 40 40
NFR 10 7 7 19 19
EU og private 11 10 10 24 24
Andre 5 0 0
Sum PhD 69 41 41 84 84
PostDoc
UiO-bevilgning 11 1 1 3 3

Avslag 
forlengelser Innvilgede forlengelser

Avslag 
forlengelser Innvilgede forlengelser



NFR 19 3 3 18 18
EU og private 16 10 10 14 14
Andre 1
Sum PostDoc 47 14 14 34 34

Helsam
Antall 
rekrutterings-
stillinger totalt*

Antall 
søknader om 
forlengelser

Finansieringskilde Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Innvilget 
månedsverk

PhD
UiO-bevilgning 15 7 0 11 25 25
NFR 18 10 0 18 30,5 30,5
EU og private 26 2 0 26 24,75 24,75
Andre 2 2 0 2 5 5
Sum PhD 61 23 0 57 83,25 83,25
PostDoc
UiO-bevilgning 3
NFR 16
EU og private 8
Andre
Sum PostDoc 27 0 0 0 0 0 0

Klinmed
Antall 
rekrutterings-
stillinger totalt*

Antall 
søknader om 
forlengelser

Finansieringskilde Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Antall 
ansatte

Søkt sum 
månedsver
k

Innvilget 
månedsverk

PhD
UiO-bevilgning 61 21 21 53,5 46,5

Avslag 
forlengelser Innvilgede forlengelser

Avslag 
forlengelser Innvilgede forlengelser



NFR 29 16 9 35 32
EU og private 5 2 1 1 1 12 0,5
Andre 17 5 3 13 13
Sum PhD 112 44 1 1 34 113,5 92
PostDoc
UiO-bevilgning 14 4 2 4 2 4 4
NFR 32 4 4 7,5
EU og private 16 6 3 6 3 10,5 8,5
Andre 16 3 3 7,5 1 2 2
Sum PostDoc 78 17 12 25 6 16,5 14,5

Finansieringskilde Antall ansatte Sum månedsverk Antall 
ansatte

Sum 
månedsver
k

PhD
UiO-bevilgning 47 96 2 4
NFR 40 89,5 4 8,5
EU og private 39 55
Andre 2 5
Sum PhD 128 245,5 6 12,5
PostDoc
UiO-bevilgning 1 2
NFR 0 0
EU og private 13 20
Andre 3 10 1 2
Sum PostDoc 17 32 1 2

Rapportering til årsrapporten 2020

Innvilgede forlengelser Søknader i 
prosess



Rapportering på stipendiatårsverk i 2021 som inngår i (MSCA) 

 

Navn  Prosjekttittel Besatt 1.1.2021 

Fageræng, Beatrice Linnea Christina CORVOS Ja 

Coelho, Medeiros, Pedro Miguel CORVOS Ja 

Da Silva Lapao, Anna Sofia  DRIVE Tom juli 2021 

Chiara, Veroni SAND Ja 

Flore, Kersten PROTON Tom juli 2021 

Canals, Mateu Montserrat  PROTON Tom juli 2021 
 



KDs kandidatmåltall

UiO 2021
utdanning måltall resultat avvik
Klinisk ernæringsfysiologi 32 26 -6
Farmasi master
Medisin 200 158 -42
Odontologi  
Psykologi profesjonsutd.
Tannpleier
Lærerutdanning - integrert 5 år
PPU

Fakultetets redegjørelse for forbedring av kandidatproduksjonen på medisin

Kandidatproduksjonen for 2021 speiler opptaket fra høst 2015 og vår 2016. Høst 2015 ble det 
tatt opp 106* studenter til 105 studieplasser.  Vår 2016 ble det tatt opp 119* studenter til 115 
studieplasser.
Til tross for at fakultetet tok opp studenter i samsvar med antall studieplasser, har vi ikke klart 
å møte måltallet. Dette skulle tilsi at det ikke er godt nok samsvar mellom studieplasser og 
måltall: antall studieplasser skal i utgangspunktet ta høyde for frafall, slik at man møter 
målkravet dersom man har tatt opp studenter i henhold til antall studieplasser, men dette er 
ikke tilfellet for medisinstudiet. 

Da det er store variasjoner mellom kullene på medisin, virker det ikke rimelig å skulle måles 
per år - en tidsramme på 3 år ville virke mer rimelig.

Til sammenligning uteksaminerte vi i 2019 199 kandidater, og antall opptatte studenter for 
henholdsvis H13 og V14 var 107 og 118 studenter*.  Sammenlignbart antall opptatte studenter 
kan derfor gi høyst ulik kandidatproduksjon.

Fakultetet tok fra høsten 2017 opp flere studenter i håp om at vi på sikt vil innfri måltallet. 
Dette har i stedet ført til overfylte studiekull på programmets kliniske del . For mange 
studenter på kullet resulterer i et dårligere læringsmiljø: enten må vi tillate for mange 
studenter per kliniske smågruppe, eller vi må sette studenter i tvungen permisjon. Begge deler 
kan potensielt påvirke frafall og kandidatproduksjon negativt.

Det er, med andre ord, en komplisert øvelse å etterokmme kandidatmåltall på 
profesjonsstudiet i medisin.

Fakultetet fortsetter arbeidet med fokus på studiestart og arbeid i team, selv om dette 
vanskeliggjøres av korona.

*Tableau reflekterer ikke korrekt antall opptatte studenter, og fakultetet refererer derfor til 
egne opptakstall. Som dere vil kunne se med eksemplet til høyre, samsvarer dette tallet med 
antall studenter vi finner i FS på det aktuelle  kullet. Årsaken til at tallet i Tableau gjerne ligger 
under det reelle opptakstallet skyldes flere faktorer:
*studenter som søker innpass uten å få plass på høyere kull  reigstrerer seg ikke for 



Eksempel: Kull V16: 119 studenter
Normal studieprogresjon, fullført 12/21 48
Forskerlinje 10
Foreløpig brukt ett semester ekstra,
frivillig eller ufrivillig 22
Foreløpig brukt to semestre ekstra,
frivillig eller ufrivillig 8
Foreløpig brukt tre semestre ekstra,
frivillig eller ufrivillig 10
Studierett inndratt 5
Sluttet på programmet 13
Fullført før normert tid grunnet
innpass og opprykk til høyere kull 3

      
*studenter som søker innpass uten å få plass på høyere kull, reigstrerer seg ikke for 
semesteret
*studenter som søker innpass, og som har studert utenfor UiO, avventer gjerne hva som skjer 
med søknaden deres, og reigstrerer seg gjerne ikke for semesteret
*studieprogrammet har gjerne studenter som slutter i tidsrommet før registreringsfrist, og vi 
har ikke anledning til å etterfylle disse etter at første obligatoriske undervisning har funnet 
sted, av hensyn til studentenes læringsmiljø
For kull V16 viser Tableau 114 startende, noe som gir et avvik på fem studenter. I henhold til 
statistikken som brukes ved UiO, ser det altså ut til at vi har startet med en student for lite, 
mens vi i realiteten har startet med fire studenter ekstra.

Fakultetets redegjørelse for forbedring av kandidatproduksjonen på Klinisk 
ernæringsfysiologi

Avvik på 6 kandidater skyldes først og fremst frafall men også nedrykk på grunn av permisjon og, i ett 
tilfelle, stryk.

Det er implementert flere tiltak for å forbedre kandidatproduksjonen. 

Vi vet at den største delen av frafallet blant studentene ved Master i klinisk ernæring skjer i 
fellesundervisningen. For å hindre og begrense frafallet i fellesundervisningen er det implementert 
flere tiltak i forkant av og under fellesundervisningen:

Fra kull H19 er det gjort endringer i ernæringsstudentenes første emne i studieløpet ERN1010 Innføring 
i klinisk ernæring, som er rett før modul 1. Studentene forberedes bedre til modul 1 ved at det er gjort 
faglige justeringer i emnet. Det er også implementert endringer i undervisningsformer. Teambuilding-
seminar er implementert både for H19 og H20, det gir studentene erfaring med å jobbe i PBL-grupper 
og forbereder dem bedre til PBL som undervisningsform i modul 1. Faglig er det gjort endringer i 
rekkefølgen av temaer som undervises på ERN 1010; molekylær ernæring kommer på slutten av emnet 
og det gir en mer naturlig overgang inn i undervisningen i Modul 1. 

Det er blitt jobbet spesielt med forberedelser til eksamen i modul 1 blokk 2 (M1B2) hvor 
ernæringsstudentene har hatt høyere strykprosent enn medisinstudentene. Det er satt opp esktra 
undervisning ifm denne eksamen.

Disse tiltakene ble iverksatt fra H18 kullet og vi vil derfor ikke se effekten av disse før 2023



Disse tiltakene ble iverksatt fra H18-kullet og vi vil derfor ikke se effekten av disse før 2023.

Det gjøres i tillegg et lokalt opptak hvert semester som supplerer programmet med eksterne studenter 
per år.

Høsten 2021 nedsatte fakultetet også en prosjektgruppe om frafall på studieprogrammet i klinisk 
ernæring. Arbeidsgruppen skal kartlegge frafallsårsakene de siste fem årene ved studieprogrammet og 
foreslå tiltak.



TEMA FORKLARING Utdanning 1 Utdanning 2 Utdanning 3 
Utdanning Hvilken utdanning gjelder rapporteringen? Medisin Klinisk 

ernæring 
 

Antall tvilsmeldinger Hvor mange tvilsmeldinger har den 
institusjonsansvarlige mottatt og behandlet? 

1 0  

Antall studenter Hvor mange studenter er det mottatt 
tvilsmeldinger om? 

1 0  

Antall saker Hvor mange saker har den 
institusjonsansvarlige sendt til behandling i 
skikkethetsnemnda? 

0 0  

Antall saker som fører til bare 
vedtak om ikke-skikkethet 

I hvor mange av sakene har klagenemnda 
fattet vedtak om at studenten ikke er skikket, 
men uten at det fattes vedtak om utestenging 
fra utdanningen? * 

   

Antall saker som fører til vedtak 
om både ikke-skikkethet og 
utestenging 

I hvor mange av sakene har klagenemda 
fattet vedtak både om at studenten ikke er 
skikket og om at studenten blir utestengt fra 
utdanningen? * 

   

 
* En enkelt sak skal bare rapporteres i et av de to siste feltene i denne tabellen. 
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Rapporterende enhet: Klinmed Rapportert av: Ludvig M. Sollid Periode:  
T3 – 2021 

 

Rapport verdensledende miljøer  
(gjelder kun følgende fakulteter: MED, HF, MN og SV) 
 
KD bevilget i 2015 31,3 mill. kroner til UiO for å utvikle verdensledende miljøer. Universitetsstyret 
valgte ut fem miljøer som fikk tilsagn om midler i perioden 2015-2019. Formålet med satsingen er å 
styrke institusjonenes evne til å tiltrekke seg internasjonalt ledende forskere og bidra til finansiering 
av den faglige aktiviteten til forskerne som ansettes. 

I henhold til rapporteringskrav fra KD skal det rapporteres tilbake om hvordan midlene er disponert, 
beskrive resultater og måloppnåelse. Vi ber fakultetene med verdensledende miljøer om rapporere om 
følgende (angitt i rødt under):  

Vurdering av måloppnåelse og resultater: Gi en foreløpig vurdering av satsingens effekt med 
spesiell vekt på faglig utbytte og økte eksterne inntekter. 

Ad måloppnåelse/resultater og statsingens effekt 
Verdensledende miljø for human immunologi valgte i sin opprinnelige plan tre satsingsområder for å 
skape verdensledende forskning ved Universitetet i Oslo. Det ene satsingsområdet var å rekruttere 
internasjonalt ledende forskere til institusjonen, og den andre var å styrke egen kompetanse ved 
utveksling av forskere/postdok-kandidater mellom Universitetet i Oslo og verdensledende 
internasjonale institusjoner/miljøer. Som et tredje tiltak ble det satt av midler til å støtte det største 
talentet i eget fagmiljø slik at han/hun bedre kan kvalifisere seg til en akademisk stilling. Som meddelt 
i fjorårets rapport. I tillegg til disse målrettede investeringene ble noen midler avsatt til lønn til 
deltidsstilling for administrativ koordinator, noe midler til infrastruktur, noe midler til driften av 
Ludvig Sollid sin gruppe samt styring av aktivitet knyttet til SFF-V søknad. 
 
Fordi rekrutteringen av internasjonalt ledende forsker tok tid å gjennomføre er oppstart og 
gjennomføring forsinket. Dette er meddelt i tidligere rapporter. Ny sluttdato for prosjektet er i samråd 
med UiO ledelsen satt til utgangen av 2022. 
 
Effekter fra investeringene som er gjort i henhold til satsingsområdene: 
 

a) Rekruttere internasjonalt ledende forskere til institusjonen.  
 
To internasjonalt ledende forskere har vært rekruttert som del av verdensledende satsingen; 
Victor Greiff og Cisca Wijmenga. 
 
Victor Greiff ble ansatt som 1.amanuensis i 100% stilling fra 1.1.2018. Greiff har doktorgrad 
fra ETH Zurich på «Computational Immunology og Systems Immunology». Han er 
verdensledende innenfor feltet Systems Immunology and Immune Receptor Analysis. Greiff 
har kommet godt i gang og har nå en aktiv forskningsgruppe som teller ca 15 personer. Han er 
meget produktiv med 15 registerte publikasjoner i Pubmed i 2021. Blant annet har han 
publisert artikler i de velrennomerte tidsskriftene Genome Research og Nature Machine 
Learning. Greiff er meget synlig på den internasjonale forskerhimmelen. Blant annet er han 
valgt til å være neste leder (chair elect) for AIRR Community 
(https://www.antibodysociety.org/airr-community/). Greiff har fått innvilget flere eksterne 
prosjekter fra EU, NFR og Kreftforeningen, noe som har gitt betydelig økte eksterne inntekter. 
 
Cisca Wijmenga ble ansatt som professor II i 20% stilling i perioden 01.01.2016 – 
30.06.2018. Cisca Wiljmenga er en av Europas ledende genetikere som har jobbet mye med 
cøliaki (H index 141). Cisca Wijmenga ble knyttet til UiO i forbindelse med SFF-IV hvor Sollid 
ledet en søknad som nesten nådde opp i konkurranse. Denne søknaden hadde som et 
hovedtema funksjonell immungentikk, et område hvor Wijmenga var svært aktiv. Eivind Gard 
Lund (se under om internasjonalisering) oppholdt seg i Wijmenga sin lab i Groningen (NL) da 
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han var Scienta Fellows postdok. Da SFF-IV søknaden ikke ble innvilget, ble Wijmengas 
arbeidskontrakt ved UiO ikke forlenget videre. Wijmenga er nå rektor ved Groningen 
University. 
 

b) Internasjonalisering: Utveksling av forskere/postdok-kandidater mellom UiO og 
verdensledende internasjonale institusjoner/miljøer.               
PhD student Ida Lindeman (University of Cambridge, Prof. Sarah Teichmann, UK), postdok 
Asbjørn Christophersen (Scientia Fellows kandidat, Prof. Mark M. Davis, Stanford University, 
US) og postdok Eivind Gard Lund (Scientia Fellows kandidat, Prof. Cisca Wijmenga, 
University Medical Center Groningen, NL) har med støtte og lønn fra verdensledende 
satsingen oppholdt seg i topp internasjonale miljøer ved verdensledende institusjoner. 
Oppholdene har vært vellykket og har munnet ut i publikasjoner i blant annet Nature 
Methods og Nature Medicine. 
 
I oktober 2019 startet det 3-årige INTPART prosjektet «Research and education on 
transglutaminase and celiac disease» finansiert av NFR. INTPART prosjektet er et viktig 
virkemiddel for å fremme utveksling av forskere mellom UiO og verdensledende 
internasjonale institusjoner/miljøer. Cand. scient Sunniva Fure Amundsen ble i juni 2019 
ansatt i en stipendiatstilling og skulle etter planen tilbringe ett år (2020-2021) på Stanford 
University (hos Prof. Chaitan Khosla). I prosjektet vil det være utveksling av flere forskere, og 
det vil bli avholdt tre Workshops organisert henholdsvis av UiO, Stanford University og 
University of Chicago. Grunnet koronapandemien er inngangsetting og gjennomføring av 
INTPART prosjektet utsatt. Oppholdet til Fure Amundsen ved Stanford University ble først 
utsatt, og er nå kansellert da det ikke er tid igjen for utveksling innenfor hennes 3-årige 
engasjement ved UiO som doktorgradsstudent. Grunnet disse forviklingene og hindringer 
som pandemien har medført for Furre Amundsen sitt arbeide ved UiO, klarer ikke hun å 
levere inn doktogradsarbeide innen sluttdato 10/6-2021. Hun vil bli derfor tilbudt 6 mnd 
ekstra engasjement med lønn fra verdensledendesatsingen for å klare å sluttføre.  
 
En del av internasjonaliseringssatingen er opphold for Sollid ved Stanford University i 6 mnd. 
Dette var først planlagt høsten 2020, men utsatt til høsten 2021 grunnet pandemien. Av 
samme grunn ble oppholdet utsatt igjen i 2021.Planen er nå å gjennføre dette høsten 2022. 
 

c) Støtte det største talentet i eget fagmiljø.  
PhD Rasmus Iversen mottok i 2018 en 3-årig forskerstilling med driftsmidler fra 
verdensledendeprogrammet. Han fikk senere i tillegg støtte med midler til en 3-årig postdok i 
Scientia Fellows programmet. Filipa Vaz ble etter søknad ansatt som i denne stillingen fra 
01.01.2020. I 2021 har Iversen vært ansatt som forsker mens han har søkt om egne midler. 
Iversen har søkt og fått midler fra Helse Sør-Øst (3 mill x 3) på prosjektet «Foreign 
antigens as drivers of autoimmune disease». Med disse midlene vil Iversen starte sin 
egen forskningsgruppe.  
  

d) Infrastruktur 
Det er anskaffet noen instrumenter med midler fra verdensledendesatsingen;  10X Genomics 
Chromium Controller (NOK 678 000) ÄKTA pure 25 M1; (NOK 435 000) og  gentleMACS 
celleseparasjonssystem (NOK 200 000) som mange forskere i miljøet har stort behov for. 
 

e) Adminstrasjon 
Det er medgått noe lønnskostnader til administrativ koordinator for administrative oppgaver, 
samt generell drift knyttet til møtevirksomhet og rekrutteringskostnader.  
 

f) Virksomhet for å styrke større søknader (SFF-V, ERC etc) 
Sollid ledet SFF-V søknaden «Centre for Systems and Translational Autoimmunity» med 
Victor Greiff, Benedicte Lie, Geir Kjetil Sandve og Knut Lundin som medsøkere. Denne 
søknaden nådde ikke opp. Sollid har videreført ideer fra denne SFF-V søknaden til en søknad 
om ERC Advanced Grant med tittel «BCR and TCR susceptibility genes in 
autoimmune disease». Søknaden ble sendt inn i august 2021, og den er gått videre til 2. 
runde (intervju 1. mars 2022). I dette prosjektet vil  T-celle reseptor og B-celle reseptor 
repertoaret til cøliakipasienter bli sekvensiert. Pasiententer som gir blodprøver vil rekrutteres 
fra deltaktere i HUNT studie (samarbeidspartner Eivind Ness-Jensen, NTNU). Grunnet 
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COVID pandemieen er innsamlingen blitt 10 mnd forsinke,t og utgifter til DNA sekevensering 
er enda ikke belastet prosjektet. Sekvensering vil bli utført første halvdel av 2022. 

 
Ad faglig utbytte 

Verdensledendesatsingen ligger godt an til å nå de opppsatte målene, iallefall innenfor rekruttering og 
forkerutveksling. Satsingen har ført til økt faglig utbytte. Den har blant annet dannet grunnlag for 
søknad til SFF-V. 
 
Ad økte eksterne inntekter 

Som følge av verdensledendesatsingen er det skaffet eksterne inntekter fra Jebsenstiftelsen, EU, NFR, 
Kreftforeningen. Særlig Victor Greiff har vært god til å skaffe eksterne inntekter. I alt tre postdok 
stillingen har vært knyttet til EU Scientia Fellows programmet hvor EU har bidratt med 40% av 
lønnskostnadene. 
 
Rekruttering av internasjonalt ledende forskere: Hvor mange internasjonalt ledende forskere er 
tilsatt? Hvilke type stillinger er de tilsatt i - og er dette av faste eller midlertidige stillinger? 

To internasjonalt ledende forskere har vært rekruttert; Victor Greiff og Cisca Wijmenga. I tillegg er det 
rekruttert av flere postdoker i midlertidige stillinger.   

Victor Greiff er ansatt i en permanent 1. amanuensisstilling. Utlysningen av denne stillingen ble koblet 
sammet med innfasing/exit prosess av SFF Centre for Immune Regulation (såkalt SERTA prosess). 
Stillingsbeskrivelsen ble utformet for å styrke «Systems Immunology»/«Computational Immunology» 
ved UiO.  De første tre årene ble stillingen finansiert av SERTA midler, siden har Klinmed/Medfak 
overtatt finansieringen. En internasjonalt ledende forsker i fast stillingen er dermed 
rekruttert som direkte resultat av verdensledendesatsingen. Med satsingen er UiO blitt 
verdenledende innefor feltet «Human Immunology/Systems Immunology». 

Disponering av midlene: Hvordan er midlene disponert? Hva er ubrukte midler ved utgangen av 
2021?  

Tabellen under gir en oversikt over hvordan midlene er disponsert og hvordan gjenstående midler er 
tenkt disponert frem til 31.12 2022. Gjenstående midler er i stor grad knyttet til lønnsforpliktelser. 

Tabellen under gir en oversikt over hvordan midlene er disponsert og hvordan gjenstående midler er 
tenkt disponert frem til 31.12 2022. Gjenstående midler er i knyttet til drift og lønnskostnader. 

 Disponerte midler Gjenstående  midler Totale midler 

Rekruttering ledende forskere 9 849 562 341 167 10 190 729 

Internasjonalisering - utveksling 7 618 443 1 409 243 9 027 686 

Støtte eget talent 4 596 754 911 024 5 507 778 

Drift Sollid gruppe 3 871 492 1 426 412 5 297 904 

Infrastruktur - utstyr 1 313 484 0 1 313 484 

Administrasjon 422 887 0 442 887 

Styrke SFF-V søknad 1 117 243 1 578 289 2 695 532 

    
SUM 28 789 865 5 666 135 34 456 000 

 

Av totalsummen 34,456 mill kroner stammer 31,456 fra bevilkningen fra KD mens 3,0 mill kommer 
som SERTA midler fra Medfak i forbindelse med avslutning av SFF Centre for Immune Regulation.  

Videre arbeid: Når er satsingen planlagt avsluttet?  

Som nevnt over er satsingen planlagt avsluttet 31. desember, 2022.  
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Opprettelse av Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi 

Formål og saksfremstilling 
Med utgangspunkt i anbefalingene i rapporten «Ivaretakelse og videreutvikling av det 
sykepleievitenskapelige miljø ved Det medisinske fakultet», datert 4.11.2020, ga 
fakultetsstyret 4.3.2021 tilslutning til å utrede muligheten for et nytt masterprogram i 
folkehelse ved Institutt for helse og samfunn (Helsam). I rapporten som lå til grunn for 
fakultetsstyrets vedtak ble samfunnsrelevansen av en master i folkehelse understreket, og at 
instituttet med sin kompetanseprofil var særdeles godt rustet til å ta et nasjonalt ansvar for å 
bygge opp et studium på dette meget aktuelle området.  

På denne bakgrunn sendte Helsam 10.2.2022 forslag til opprettelse av ny mastergrad (120 
ECTS) i folkehelsevitenskap og epidemiologi med forslag til studieplan og kriterier for 
oppretting. I sin begrunnelse for den nye graden fremholder instituttet at pandemien har vist 
nødvendigheten av tradisjonelle smitteverntiltak, men samtidig avdekket at 
kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som har gunstige effekter er mangelfullt. Det eksisterer 
i dag 8 masterprogrammer i folkehelse ved norske universiteter og høyskoler. Innenfor 
epidemiologi eksisterer det ingen masterprogrammer i Norge. Helsams syn er at 
kombinasjonen mellom folkehelse og epidemiologi vil gi UiOs program en unik og en 
sterkere metodologisk profil enn de tilsvarende programmene ved andre universiteter. 
Helsam har i arbeidet med masterprogrammet mottatt støtteerklæringer fra 
forskningsmiljøene ved FHI, Kreftregisteret og STAMI som alle har etterlyst en utdanning på 
masternivå innen epidemiologi. 

Det foreslåtte programmet har to fordypninger: epidemiologi og folkehelsearbeid. Kandidater 
fra spesialiseringen i folkehelsearbeid vil primært gå inn i ledende og operative stillinger i 
kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid og i forskning. Spesialiseringen i epidemiologi 
vil primært rekruttere til ledende og operative stillinger innen forskning og utredningsarbeid. 

Programmet finansieres ved overføring av 40 studieplasser fra Mastergrad i avansert 
geriatrisk sykepleie (AGS)/Master i sykepleievitenskap (disse er midlertidig omdisponert til 
andre programmer) og tildeling av 40 nye studieplasser, til sammen 80 studieplasser. Dette 
gir rom for opptak av 40 studenter per år. Etter Helsams vurdering er tildeling av 40 nye 
studieplasser en forutsetning for et bærekraftig program. 
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Konsekvenser 
Inntektene for studieprogrammet er beregnet til ca. 7,4 millioner kroner. Det er forutsatt 
tilførsel av 40 nye studieplasser og omdisponering av 40 studieplasser fra de nedlagte 
studieprogrammene i Avansert geriatrisk sykepleie og Sykepleievitenskap, totalt 80 
finansierte studieplasser. Det er videre forutsatt et opptak på 40 studenter årlig og med en 
gjennomføring på 80 %. Fakultetet er forespeilet 20 nye studieplasser. Ytterligere 20 
studieplasser må omdisponeres fra andre fakulteter. 
 
Ved et fullt utbygd studieprogram vil det være behov for 6 vitenskapelige årsverk og 1 
administrativt årsverk, noe som utgjør ca. 8,2 millioner årlig. Det vil imidlertid kun være 
behov for tilførsel av 2 nye vitenskapelige årsverk, da 4 vitenskapelige årsverk omdisponeres 
fra de nedlagte studieprogrammene i avansert geriatrisk sykepleie og sykepleievitenskap. 
 
Med en marginalbetraktning gir programmet merinntekter for instituttet fra år 4 og 
akkumulerte inntekter vil overstige akkumulerte utgifter fra år 5. Studieprogrammet vil 
benytte undervisningslokaler i Forskningsveien. 
 
En alternativ modell, dersom opprettelse av ny mastergrad ikke lar seg gjennomføre, vil 
kunne være å etablere et mastertillegg (honours certificate) på totalt 20 studiepoeng som tas 
ved siden av en annen mastergrad over en periode på 2 år. Humanistisk fakultet har meget 
god erfaring med en tilsvarende ordning innen environmental humanities.  
 
Saksgang:  

- Drøftet i IDF-møtet 21.2.22 
 
Forslag til vedtak (kun vedtakssaker): 
Fakultetsstyret gir sin støtte til å opprette en mastergrad i folkehelse og epidemiologi med 
oppstart fra og med studieåret 2023/2024 under forutsetning av at Universitetsstyret tildeler 
40 nye studieplasser til masterstudiet. 
 
Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å utrede videre og eventuelt fremme forslag til 
Universitetsstyret om et mastertillegg, hvis forutsetningen om tildeling av nye studieplasser 
ikke innfris.  
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Programbeskrivelse for Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi 

Vedlegg 2: Kriterier for oppretting av studieprogram 
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Vedlegg 1: Programbeskrivelse for Master i 
folkehelsevitenskap og epidemiologi 

Formål og hovedstruktur 
Gjennom programmet får kandidatene kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å møte 
folkehelseutfordringer som sosial ulikhet i helse, smitteutbrudd og epidemier, og problemer 
forbundet med multimorbiditet og polyfarmasi. Videre har kandidaten fått kunnskap om tiltak for å 
motvirke økende psykiske problemer og ikke-smittsomme sykdommer, og perspektiver på 
kvalitetsmessig gode tjenester for en aldrende befolkning og utvikling av helsetjenester som er 
bærekraftige.  

Den tverrfaglige mastergraden bygges opp med et bredt anlagt førstesemester etterfulgt av tre 
semestre der en tilbyr to faglige spesialiseringer. I første semester gis et introduksjonsemne i 
folkehelse som inkluderer begreper, prinsipper og metoder i folkehelsearbeid og -forskning. 
Gjennom introduksjonsemnet vil folkehelse settes inn i et bredere perspektiv om bærekraftig 
samfunnsutvikling, hvor folkehelseutfordringer og mulige løsninger belyses. Emnet gir en 
introduksjon til dagsaktuelle temaer knyttet til folkehelsearbeid og forskning om blant annet 
epidemiologi, smittevern, helseøkonomi, sosial ulikhet i helse og livsløp, klima og 
tverrfaglig/tverrsektoriell samhandling. Etikk og kravene til bærekraftige helsetjenester blir også 
introdusert i starten av studiet og utdypes videre gjennom spesifikke emner. Første semester 
inkluderer også emner som gir grunnleggende innføring i kvantitative og kvalitative metoder. 

Begge spesialiseringene har en struktur som gir en klar progresjon fra grunnleggende til avansert 
kunnskap.  
 
For spesialiseringen i folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester gis kurs i helsefremmende 
arbeid og forebygging for å utvikle studentenes evne til å utvikle, planlegge, implementere og 
evaluere komplekse intervensjoner fra både kvantitativt og kvalitativt ståsted. Innovasjonsaspektet i 
folkehelsearbeidet vektlegges særlig fordi kunnskapsgrunnlaget må videreutvikles for å møte dagens 
og framtidens folkehelseutfordringer. 
 
Spesialiseringen i epidemiologi gir grunnleggende kunnskap om observasjonelle og eksperimentelle 
epidemiologiske metoder som er relevante for folkehelsen. Undervisningen er sentrert om 
epidemiologiens tre kjerneområder: beskrive helseforhold i ulike grupper av befolkningen, 
identifisere determinanter for helse og evaluere tiltak for å fremme helse, herunder helsefremmende 
og sykdomsforebyggende tiltak og kliniske intervensjoner. Studenten vil få avansert kunnskap om 
epidemiologiske metoder og biostatistikk, i innsamling og organisering og bruk av data, både 
egengenererte data og registerdata. 
 
For begge spesialiseringene utvides og utdypes disse ferdighetene og kunnskapene gjennom en 
masteroppgave.  

Læringsutbyttebeskrivelser  
Læringsutbyttebeskrivelse for hele masterprogrammet 
Etter fullført Masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi har kandidaten tilegnet seg 
kunnskap som vil bidra til bærekraftig og effektivt folkehelsearbeid. Kandidaten har fått bred 
epidemiologisk kunnskap og et tverrfaglig og globalt perspektiv på strategier for å møte 
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helseutfordringene, slike som utjevning av sosial ulikhet i helse, respons på smitteutbrudd og 
epidemier, og problemer forbundet med multimorbiditet og polyfarmasi. Videre har kandidaten fått 
kunnskap om tiltak for å motvirke økende psykiske problemer og ikke-smittsomme sykdommer, og 
perspektiver på kvalitetsmessig gode tjenester for en aldrende befolkning og utvikling av 
helsetjenester som er bærekraftige. Bærekraftige tiltak innebærer at de skal jevne ut sosiale 
forskjeller i helse, sikre brukermedvirkning, og ikke beslaglegger mer kostnader og ressurser enn at 
framtidige generasjoner kan bære det. Gjennom programmets spesialiseringer, har kandidaten fått 
særlige ferdigheter og utdypende kompetanse innen enten folkehelsearbeid eller epidemiologi. 

Kunnskap 
Alle kandidater fra Master i folkehelse og epidemiologi 

- har inngående kunnskap om sentrale begreper, metoder, forklaringsmodeller og normative 
tilnærminger knyttet til folkehelsearbeid og epidemiologi 

- har avansert kunnskap om de viktigste folkehelseproblemene, determinanter for folkehelse, 
årsaker til sosial ulikhet i helse, og hva som fremmer helse og forebygger sykdom 

- har omfattende kunnskap om endringer i helse i Norge og globalt 
- har bred kunnskap om effekter på folkehelsen av klimaendringer, konflikt og migrasjon 
- har kunnskap om politikk og strategier på folkehelsefeltet både nasjonalt og internasjonalt  
- har avansert kunnskap de mest sentrale etiske utfordringene i folkehelsearbeidet 
- har bred kunnskap om prioriteringsteorier og deres betydning på individ- og samfunnsnivå 
- har bred kunnskap om folkehelsevitenskapens historie og ulike vitenskapsteoretiske 

posisjoner og tradisjoner og deres plass i samfunnet  
- har avansert kunnskap om organisering av folkehelsearbeidet i Norge, herunder oppgave- og 

ansvarfordeling, lovgivning og rettigheter 
- kan anvende folkehelsekunnskap og kunnskapsbasert metode i folkehelsearbeid 

 
Ferdigheter  
Alle kandidater fra Master i folkehelse og epidemiologi 

- kan identifisere og analysere underprioriterte områder som er sentrale for å bedre 
folkehelsen  

- kan analysere behov, utvikle og iverksette innovasjoner i folkehelsearbeidet 
- kan evaluere effektene av intervensjoner  
- kan identifisere og analysere etiske problemstillinger i folkehelsearbeid 
- kan planlegge og gjennomføre et forsknings- eller utredningsarbeid i tråd med faglige, 

metodiske og forskningsetiske retningslinjer 
- kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelige fagtekster og skrive egne 

vitenskapelige tekster 

Generell kompetanse 
Alle kandidater fra Master i folkehelse og epidemiologi 

- kan analysere etiske problemstillinger i folkehelse og betydning for et bærekraftig samfunn 
- kan anvende et tverrfaglig og globalt perspektiv i kunnskapsutvikling innen folkehelse 
- kan bidra til kunnskapsutvikling, nytenkning og nyutvikling innen folkehelse og epidemiologi 
- kan formidle metoder, resultater og betydning av eget og andres vitenskapelige arbeid med 

et begrepsapparat som er tilpasset det aktuelle publikum 
- kan delta i faglige diskusjoner på tvers av fag og disipliner 
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Læringsutbyttebeskrivelse for spesialiseringen i folkehelsearbeid 
Kandidater som har valgt spesialiseringen i folkehelse har fått særskilt kunnskap i å 
planlegge, utvikle, implementere og evaluere folkehelsefremmende og bærekraftige tiltak, 
på tvers av samfunnssektorer og helsetjenesten. At tiltak og tjenester er bærekraftige 
innebærer at de skal jevne ut forskjeller i helse, sikrer brukermedvirkning, og ikke 
beslaglegger mer ressurser enn at framtidige generasjoner kan bære det. 

Kunnskap 
Kandidater med spesialisering i folkehelsearbeid 

- har avansert kunnskap om de viktigste folkehelseproblemene, determinanter for folkehelse, 
årsaker til sosial ulikhet i helse, og hva som fremmer helse og forebygger sykdom  

- har inngående kunnskap om sentrale begreper og teorier knyttet til folkehelsearbeid, etikk, 
forebyggende og helsefremmende arbeid i helsetjenestene og i samspill mellom ulike 
sektorer  

- har avansert kunnskap om folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv, herunder forståelse av og 
forebygging av livsstilsproblemer forbundet med rus, ernæring og fysisk aktivitet 

- har avansert kunnskap om smittevern og håndtering av epidemier/pandemier 
- har bred kunnskap om forebyggende tiltak for de mest vanlige livsstilsykdommene som 

hjerte og karsykdommer, overvekt, diabetes 2, belastningslidelser og stressrelaterte lidelser  
- har avansert kunnskap om strategier som motvirker sosial ulikhet i helse og 

helsepedagogiske tilnærminger i folkehelsearbeid 
- kan anvende kunnskap om hva som fremmer helse og livskvalitet til å utvikle/designe og 

implementere spesifikke folkehelsetiltak  
- har avansert kunnskap om utvikling og implementering av tjenesteinnovasjon i 

folkehelsearbeid 

Ferdigheter 
Kandidater med spesialisering i folkehelsearbeid 

- kan anvende ulike metoder til å utvikle, initiere og evaluere helsefremmede og 
sykdomsforebyggende tiltak på individ, gruppe og befolkningsnivå  

- kan analysere og håndtere etiske utfordringer i folkehelsearbeid på en systematisk måte 
- kan anvende helsepedagogiske teorier og modeller i kommunikasjon– og 

helseopplysningsarbeid, og for å fremme helsekompetanse i befolkningen  
- kan implementere helsefremmende tiltak og strategier 

Generell kompetanse 
Kandidater med spesialisering i folkehelsearbeid  

- kan initiere og drive systematisk folkehelsearbeid og tjenesteutvikling  
- kan bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning innen folkehelsearbeid  
- kan identifisere og analysere etiske problemstillinger i folkehelsearbeid og betydning for et 

bærekraftig samfunn 
- kan reflektere over og analysere hva som hemmer og fremmer god helse og bærekraft, 

livskvalitet og tilgang til likeverdige helsetjenester, uansett alder og bosted 
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å planlegge, utvikle, prioritere, implementere 

og evaluere folkehelsefremmende og bærekraftige tiltak, innad i helsetjenesten og på tvers 
av samfunnssektorer 
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Læringsutbyttebeskrivelse for spesialiseringen i epidemiologi 
Kandidater som har valgt spesialiseringen i epidemiologi har fått grundig kunnskap om 
fagfeltet epidemiologi – en faglig disiplin som underbygger både effektiv folkehelsepraksis 
og forskning på årsaker, kontroll og forebygging av sykdom. Kandidatene lærer moderne 
strategier og metoder for å analysere epidemiologiske data. Spesialiseringen gjør deg i stand 
til å beskrive, analysere, evaluere og reflektere over forskjellige typer folkehelseproblemer, 
deres årsaker og mulige helsefremmende og forebyggende tiltak på ulike nivå og i ulike 
samfunnssektorer. Videre kan kandidatene kritisk vurdere kliniske og epidemiologiske 
studier. Kunnskapsgrunnlaget innen helse utvikler seg raskt og du lærer metoder for å 
innhente gyldig og oppdatert kunnskap. Spesialiseringen gir grundig kunnskap om anvendt, 
teoretisk og fremtidsrettet epidemiologi som er en grunnleggende forutsetning for effektiv 
folkehelsepraksis.  

Kunnskap 
Kandidater med spesialisering i epidemiologi  

- har avansert kunnskap om nyere utvikling innen faget epidemiologi 
- har inngående kunnskap om forhold som skaper feilkilder i ulike studiedesign  
- har inngående kunnskap om statistiske- og epidemiologiske metoder for å håndtere og 

diskutere ulike feilkilder som skjevhet, konfundering, effektmodifikasjoner, og hvilke 
begrensninger som ligger i metodene 

- har bred kunnskap om ulike kilder til epidemiologiske data, inkludert nasjonale- og utvalgte 
internasjonale registre og databaser 

- har bred kunnskap om norske lover og forskrifter knyttet til registerbaserte data  
- har bred kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis  
- har bred kunnskap om hvordan medisinske retningslinjer utvikles og oppdateres 
- har avansert kunnskap om hovedkomponentene i folkehelseovervåkning og 

screeningprogrammer 

Ferdigheter 
Kandidater med spesialisering i epidemiologi  

- kan anvende etablerte vitenskapelige metoder og teorier for å undersøkekomplekse 
folkehelseproblemer 

- kan anvende forskningsprinsipper og metoder innen epidemiologi 
- kan analysere fordeler og ulemper ved bruk av de viktigste studiedesign for å besvare 

konkrete forskningsspørsmål 
- kan vurdere kvalitet av epidemiologiske studier og artikler 
- kan omsette et helseproblem til et presist vitenskapelig forskningsspørsmål, og utarbeide en 

detaljert plan for datainnsamling, datahåndtering og dataanalyse.  
- kan planlegge epidemiologiske studier med ulike forskningsdesign 
- kan planlegge registerbaserte studier, innhente, kvalitetssjekke og analysere data, og 

fortolke resultatene 
- kan anvende moderne prinsipper og metoder innen biostatistikk og epidemiologi  
- kan analysere og presentere deskriptive data, gjennomføre statistiske tester, 

regresjonsanalyser (logistisk-, lineær og cox regresjon) og analysere repeterte målinger 
- kan utvikle analysestrategier for epidemiologiske studier ved å benytte Directed Acyclic 

Graphs (DAGs) 
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- kan vurdere- og analysere kvalitet av kliniske tester og spørreskjemainformasjon 
- kan planlegge og gjennomføre kunnskapsoppsummering av vitenskapelig evidens 
- kan diskutere bevis for årsakssammenheng i epidemiologi 
- kan utforme og foreta systematiske søk etter vitenskapelig litteratur, og velge ut relevant 

litteratur basert på definerte kriterier 

Generell kompetanse 
Kandidater med spesialisering i epidemiologi  

- kan formidle hvordan epidemiologisk forskning kan bidra til å etablere, evaluere og forbedre 
forebyggende helsetiltak 

- kan formidle metoder, resultater og betydning av eget og andres vitenskapelige arbeid med 
et begrepsapparat som er tilpasset det aktuelle publikum 

- kan anvende og reflektere over kunnskapsbasert praksis 
- kan anvende sin teoretiske kunnskap for selvstendig å vurdere publiserte studier innen 

medisinsk og helsefaglig årsaksforskning 
- kan bidra til kunnskapsutvikling og nytenkning innen epidemiologisk forskning 
- har tilegnet seg metodologisk kunnskap som gjør at kandidaten på egen hånd kan 

opprettholde sin epidemiologiske ekspertise  

Nærmere om studiets oppbygging og innhold 
Første semester 
Målet med første semester er å gi studentene en felles faglig referanseramme gjennom felles 
innføringsemner (Tabell 1): Et obligatorisk, bredt anlagt innføringsemne i folkehelse, epidemiologi og 
bærekraft (10 ECTS - se nærmere beskrivelse bakerst i Vedlegg 1) og to obligatoriske emner i 
henholdsvis kvalitative og kvantitative metoder (begge på 5 ECTS).  
 
Studentene som tar spesialiseringen i epidemiologi, tar HECON4100 Fundamentals of Health 
Economics1 da dette emnet er en forutsetning for å ta emnet HEVAL4200 Fundamentals of economic 
evaluation in health care som kommer i andre semester som valgfritt emne. Innen 
epidemiologispesialiseringen tas også emnet Introduction to epidemiology (INTHE 4023). 

De som tar spesialiseringen i folkehelse, tar et elektivt emne (se oversikt under), samt NYTT emne 
Folkehelse I: Helsepedagogikk og -kompetanse. Emnet vil fokusere på hvordan legge til rette for 
læring som fremmer helse og helsekompetanse hos brukere, pasienter og pårørende i og 
utenfor helse- og omsorgstjenestene.  

Tabell 1. Første semester 
Første 
semester 

NYTT Innføring i folkehelse, 
epidemiologi og bærekraft 

INTHE4021 
Introduction to 
epidemiology/ 
NYTT: 
Folkehelse I: 
Helse-
pedagogikk og -
kompetanse 

Elektivt emne/ 
HECON4100 
Fundamentals of 
Health 
Economics 

HELSEF4410 – 
Introduction to 
Qualitative 
Methods 

INTHE4020 – 
Introduction to 
Quantitative 
Methods 

Antall 
ECTS 

5 ECTS 
 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 

 
1 Emner som er angitt med spesifikke emnekoder, er alt eksisterende emner ved Helsam. Emner merket NYTT 
skal utvikles for dette programmet. 
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Forståelsen av bærekraft i helsetjenestene får en sentral plass i innføringsemnet i første semester, og 
følges opp i de to spesialiseringene. Særlig tre forhold analyseres nærmere med utgangspunkt i 
nasjonale og internasjonale data: 

- Ulikheter i bruk av helsetjenester, i helse og levealder. 
- Forutsetninger for økonomisk bærekraftige helsetjenester.  
- Klimaendringenes effekter på migrasjon og helse. 

Fokuset vil være på norske forhold, men det vil også gis en innføring i globale forhold og hvordan 
dette påvirker folkehelsen og helsetjenestene i Norge.  

Undervisningen i første semester vil variere mellom forelesninger og seminarer med oppgaveløsning. 
Særlig metodeemnene vil ha stort innslag av øvelsesoppgaver. 

Fellesemnene i andre, tredje og fjerde semester 
Fellesemnene i 2.-4. semester er primært emner innenfor etikk og metode (Tabell 2). I andre 
semester gis det obligatoriske emnet HELSEF4510 Medical and Health Related Research Ethics.  

I tredje semester gis følgende fellesemner 

- NYTT Forskningsdesign/Komplekse intervensjoner (5 ECTS) 
- NYTT Folkehelseetikk (5 ECTS) 

Intervensjoner i helsetjenesten er komplekse siden de har effekter som må evalueres langs mange 
dimensjoner. NYTT emne Forskningsdesign/Komplekse intervensjoner gir en forståelse av denne 
kompleksiteten og introduserer studentene for alternative forskningsdesign som kan benyttes når 
mangfoldet av effekter skal evalueres. Gjennom NYTT emne Folkehelseetikk får studenten kunnskap 
om sentrale verdier og etiske utfordringer i folkehelsearbeidet - og utdypende kunnskap om 
prioriteringsspørsmål i tverrsektorielt folkehelsearbeid og i bærekraftige helse- og omsorgtjenester. 
 
Arbeidet med masteroppgaven vil starte på slutten av andre semester i forbindelse med metode-
emnene og videreføres innenfor emnet Forskningsdesign/Komplekse intervensjoner. Master-
oppgaven vil ha felles emnekode for de to spesialiseringene. 
 
Tabell 2 Fellesemner i andre, tredje og fjerde semester 

Fjerde 
semester 

Masteroppgave 
 
 
 

Tredje 
semester 

Spesialisering  
 
 

NYTT 
Folkehelseetikk  

NYTT 
Forskningsdesign/ 
Komplekse 
intervensjoner 

Andre 
semester 

Spesialisering Metodeemner (se den enkelte 
spesialisering)  

HELSEF4510 – 
Medical and Health 
Related Research 
Ethics 

Antall ECTS 5 ECTS 
 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 
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Undervisningen i fellesemnene vil variere mellom forelesninger og seminarer med oppgaveløsning. 
Særlig metodeemnene vil ha stort innslag av øvelsesoppgaver. Emnet i forskningsdesign vil ha stort 
innslag av diskusjoner av ulike forskningsdesign. 

Spesialiseringen i folkehelsearbeid 
I andre semester velger studenten ett av to metodeemner, enten HELSEF4420 Fordypning i kvalitativ 
metode (10 ECTS) eller HELSEF4430 Fordypning i kvantitativ metode (10 ECTS). 
 
Tabell 3 Spesialiseringen i folkehelsearbeid og bærekraft 

Fjerde 
semester 

Masteroppgave (30 ECTS) 
 
 
 

Tredje 
semester 

NYTT Folkehelse 
III: Folkehelse og 
livsstilssykdommer 

NYTT Folkehelse 
IV: Strategier som 
motvirker sosial 
ulikhet i helse  

Elektivt emne Elektivt emne Fellesemner Fellesemner 

Andre 
semester 

NYTT Folkehelse II: 
Folkehelse i en 
aldrende 
befolkning 
 

Elektivt emne Elektivt emne Enten HELSEF4420 Fordypning i 
kvalitativ metode eller 
HELSEF4430 Fordypning i 
kvantitativ metode   

Fellesemner 

Antall 
ECTS 

5 ECTS 
 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 

 

I løpet av 2. og 3. semester tar studenten tre obligatoriske emner i folkehelsearbeid og bærekraftige 
helsetjenester, i tillegg til elektive emner. De obligatoriske emnene er: 

- NYTT Folkehelse II: Folkehelse i en aldrende befolkning. Emnet vil gi utdypende kunnskap 
om folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv, herunder forståelse av og forebygging av 
livsstilsproblemer forbundet med ernæring, rus og fysisk aktivitet.  

- NYTT Folkehelse III: Folkehelse og livsstilssykdommer. Emnet gir studenten kunnskap om 
forebyggende tiltak for de mest vanlige livsstilsykdommene som hjerte og 
karsykdommer, overvekt, diabetes 2, belastningslidelser og stressrelaterte lidelser. 
Emnet vil spesielt legge vekt på tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid. 

- NYTT Folkehelse IV: Strategier som motvirker sosial ulikhet i helse. Emnet vil gi en 
utdypende forståelse av betydningen av sosial ulikhet for befolkningens og individets 
helse og en oversikt over de viktigste tiltakene for å motvirke ulikheten, herunder 
også tiltak som helseopplysning, atferdspåvirkning og miljørettet helsevern. 

I tillegg gis tilbud om flere elektive emner (se under). 

Undervisningen i spesialiseringen i folkehelsearbeid vil i stor grad ha seminarpreg med stort innslag 
av praktiske oppgaver og øvelser. 

Spesialiseringen i epidemiologi 
Spesialiseringen i epidemiologi inkluderer enkelte grunnleggende emner som alt finnes tilgjengelig 
ved instituttet og fakultetet. De nye emnene omfatter avanserte tilnærminger som krever både 
teoretisk forståelse og praktisk tilnærming til datahåndtering. 
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Tabell 4 Spesialiseringen i epidemiologi 
Fjerde 
semester 

Masteroppgave (30 ECTS) 
 
 
 

Tredje 
semester 

NYTT: Epide-
miology II: 
Project 
planning and 
appraisal of 
epidemiological 
studies 

MEDFL557 New 
statistical 
methods for 
causal inference 

NYTT: Registry 
based studies  
 
 
 

Elektivt emne Fellesemner Fellesemner 

Andre 
semester 

NYTT: Funda-
mentals in 
statistics, 
database man-
agement, and 
systematic 
search  

NYTT: 
Epidemiology I: 
Fundamentals of 
observational- 
experimental 
studies and 
evidence based 
medicine   

MEDFL5510E  
Logistic reg-
ression, sur-
vival analysis 
and Cox 
regression 

HEVAL4100 
Fundamentals 
of economic 
evaluation 

Elektivt 
emne 

Fellesemner 

Antall 
ECTS 

5 ECTS 
 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 

 

De grunnleggende emnene i andre semester inkluderer: 

- NYTT: Fundamentals in statistics, database management, and systematic search   
- NYTT: Epidemiology I: Fundamentals of observational- experimental studies and evidence 

based medicine 
- HEVAL4100 Fundamentals of economic evaluation  
- MEDFL5510E Logistic regression, survival analysis and Cox regression  

De avanserte emnene i tredje semester: 

- NYTT: Epidemiology II: Project planning and appraisal of epidemiological studies  
- NYTT: Registry based studies  
- MEDFL557 New statistical methods for causal inference 

Undervisningen i spesialiseringen i epidemiologi vil i stor grad ha seminarpreg med stort innslag av 
praktiske oppgaver og øvelser. 

Elektive emner for begge spesialiseringene 
Obligatoriske emner i en av spesialiseringene vil inngå som elektive emner i den andre 
spesialiseringen. I tillegg er de følgende emnene av særlig relevans.  
 
Elektive emner i første og tredje semester: 

- SME4210 Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende 
- GERSYK 4401/SYKVIT 4312 Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid 
- NYTT: Folkehelse og livskvalitet  
- HMAN4100 Fundamentals of management 
- HGOV4100 Fundamentals of health care systems 
- HMAN5160 Integrated care models 

Elektive emner i andre semester: 
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- HELSEF4511 Digitalisering og samhandling og innovasjon 
- SME4310 Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten  
- SME4110 Teorier og metoder i helseetikken 
- INTHE4117 Global Epidemics  
- INTHE4122 Migration and Health 
- INTHE4118 Reproductive and Sexual Health and Human Rights 
- HELSEF4405 Kjønn, kropp og medikalisering 
- HELSEF4403 Makt og kunnskap i helsetjenesten 
- HELSEF4407 Health Literacy  

Eksamens- og vurderingsformer 
Det benyttes ulike eksamens- og vurderingsformer i de forskjellige emnene.  Det legges vekt på at 
vurderingsformene skal understøtte kandidatenes læring og bidra til faglig progresjon med hensyn til 
faglig nivå, omfang og presentasjonsform. 

Tabell 5 gir en samlet oversikt over emnene som tilbys i regi av dette programmet, semesteret de 
ulike emnene undervises i, emnenes størrelse i ECTS og den avsluttende eksamensformen. 
Oversikten over eksamensformene er tentativ. 

Tabell 5 Oversikt over emner som tilbys 

Semester Emne ECTS Eksamensform 
1 HFOLK4100 Innføring i folkehelsearbeid, 

epidemiologi og bærekraft  
10 Individuell skriftlig eksamen 

1 NYTT: Folkehelse I: Helsepedagogikk og -
kompetanse 

5 Individuell skriftlig eksamen 

2 NYTT: Folkehelse II: Folkehelse i en aldrende 
befolkning 

5 Individuell skriftlig eksamen 

3 NYTT: Folkehelseetikk 
 

5 Hjemmeeksamen 

3 NYTT: Folkehelse III: Folkehelse og 
livsstilssykdommer 

5 Individuell skriftlig eksamen 

3 NYTT: Folkehelse IV: Strategier som 
motvirker sosial ulikhet i helse 

5 Hjemmeeksamen 

2 NYTT: Fundamentals in statistics, database 
management, and systematic search 

5 Individuell skriftlig eksamen 

2 NYTT: Epidemiology I: Fundamentals of 
observational- experimental studies and 
evidence based medicine   

5 Individuell skriftlig eksamen 

3 NYTT: Forskningsdesign/komplekse 
intervensjoner 

5 Hjemmeksamen 

3 NYTT: Epidemiology II: Project planning and 
appraisal of epidemiological studies 

5 Hjemmeeksamen 

3 NYTT: Registerbased studies 
 

5 Hjemmeeksamen 

4 Masteroppgave 
 

30 Oppgave, muntlig forsvar 
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Studiekvalitet 
Masterprogrammet vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og 
veiledning. For å sikre god studiekvalitet gjennomføres: 

- Underveisevaluering av emner: Programleder har midtsemestermøte med tillitsvalgte for alle 
kull. 

- Periodisk sluttevaluering av emner: Hvert annet år. Spørreskjema til alle studenter på emnet. 
- Periodisk programevaluering: Minst hvert sjette år. 
- Bruk av tilsynssensor: Det oppnevnes tilsynssensor for programmet som helhet og for de to 

spesialiseringene. 
- Årlig rapportering til Det medisinske fakultet. 

Internasjonalisering 
Det tas sikte på å utvikle samarbeid med utenlandske universiteter som tilbyr liknende studier. I 
Norden tilbyr for eksempel både Karolinske Institutet, Stockholm, og Københavns Universitet 
liknende programmer. Internasjonalt finnes en rekke universiteter som tilbyr utdanninger innenfor 
begge eller en av de to spesialiseringene. 

Grunnlag for tildeling av mastergrad 
Kandidatene som gjennomfører masterprogrammet blir tildelt graden Master i folkehelsevitenskap 
og epidemiologi. Vitnemålet beskriver i tillegg valg av spesialisering. 
 
 

 

 

  



11 
 

Nærmere om innføringsemnet: 
NYTT Innføring i folkehelse, epidemiologi og bærekraft 
 

Struktur: 

- 10 ECTS (18-20 forelesninger og/eller seminarer a 2 timer) 
- Går hele første semester 
- Skal gi studentene et felles grunnlag/forståelsesramme 
- Avsluttende eksamen primo desember 

 
1) Folkehelse: Utfordringer (4 forelesninger a 2 timer) 

- Begreper: Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid, bærekraft 
- Folkehelsevitenskap er vitenskapen om  

o Identifisering av faktorer og mekanismer for god og dårlig helse 
o  Implementering av effektive intervensjoner for å fremme og forebygge 

befolkningens helse 
o Evaluering av effektene av intervensjonene 

- Definisjoner av sykdom, inkludert diagnoser i psykiatri 
o Alternative definisjoner 
o Nyere tilnærminger: Bærekraftsmålene (ulikhet, økonomisk bærekraft) 

- Helseutfordringer i Norge og internasjonalt  
o Gjennomgang av dødsårsaker og årsaker til redusert helse 

 Psykisk helse og rus 
 Aldring og multimorbiditet 
 Livsstilssykdommer 
 Osv – jfr. Global burden of diseses 

o Sosiale ulikheter i helse 
o Særskilte problemer i innvandrermiljøer 
o Medikalisering, over- og under diagnostikk og behandling 

- Økonomiske konsekvenser av aldring og uhelse 
2) Grunnleggende begreper, forklaringsmodeller og normative tilnærminger (6 forelesninger a 2 

timer) 
- Grunnleggende begreper  

o Forekomst (prevalens og insidens, o.l.), risiko 
o Forebygging: primær, sekundær, tertiær 
o M.m. 

- Forklaringsmodeller 
o Biologiske og medisinske modeller 
o Bio-psyko-sosiale modeller 
o Modeller for tidlig deteksjon og preventiv screening 

- Normative modeller 
o Helseøkonomiske modeller, særlig kostnads-nytte-analyser 
o Etikk og prioriteringer, juridiske virkemidler 
o Evidensbasert medisin og pasientbaserte erfaringer/shared decision making 

- Kritiske perspektiver  
o Sosialkonstruktivisme 
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3) Folkehelsearbeidets historie (4 forelesninger a 2 timer) 

- Miljø 
- Sanitære forhold/arbeidsmiljø 

o Tiltak i Norge 
o Smittevern 
o Mm 

- Pandemier: løsningsmodeller til ulike tider 
o Influensa (Spanskesyken) 
o Hiv 
o Covid-19 

- Katastrofer 
o Krig og konflikt 
o Flom/orkan 

- Forebyggingsstrategier 
o Tobakk 
o Fedme 
o Screening 

4) Internasjonale og nasjonale policyer og strategier (4 forelesninger a 2 timer) 
- Internasjonale strategier (WHO, FN, EU) 

o Bærekraftsmålene (FN) 
o Non-communicable and communicable diseases (WHO) 
o Miljø (EU) 

- Nasjonale forebyggingsstrategier 
o Røyking 
o Rusmidler (ulike aldersgrupper) 
o Fedme 
o Tannhelse,  
o Demens 
o Etc 

5) Organisering av folkehelsearbeidet i Norge (2 forelesninger a 2 timer) 
- Oppgaver og ansvarsforhold 

o Stat, RHF, fylkeskommuner og kommuner 
o FHI: Overvåkningssystemer 
o Statsforvalteren: Veiledning og kontroll 

- Nærmere om kommunenes rolle 
o Helsestasjoner 
o Frisklivsstasjoner 
o M.m. 

- Individ, pasient krav og rettigheter (lover) 
- Norske lover 

o Smittevernlov, pasientrettighet, helsepersonelloven, lov om psykisk helsevern, etc. 
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Vedlegg 2: Kriterier for oppretting av studieprogram 
 

Rammer for programmet 
 
Studieprogrammets navn: 
Bokmål: Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi 
Nynorsk: Master i folkehelsevitskap og epidemiologi 
Engelsk: Master in public health and epidemiology 
 
Studieprogrammets omfang: 

- 2-årig masterprogram (120 ECTS) 
- Heltidsstudier  
- Hele eller deler av programmet kan tilbys samlingsbasert for EVU-segmentet 

 
Studieprogrammets nivå: Master 
 
Ønsket oppstart: Høsten 2023 
 
Antall studieplasser: 80 studieplasser, hvorav 40 nye studieplasser som tilføres etter 
beslutninger i Universitetsstyret. Øvrige studieplasser vil overføres fra nedlagte 
studieprogrammer ved Institutt for helse og samfunn.  
 
Målgruppen til studieprogrammet – rekrutteringsgrunnlag: 
 

- Studieprogrammet rekrutterer primært fra BA-programmer, både UiOs egne 
programmer og BA-programmer ved andre universiteter og høyskoler, inkludert 
helsefagutdanningene. Studiet vil også rekruttere blant medisinere og andre med 
mastergrad innenfor helsefagene.  

- Programmet blir norskspråklig med innslag av emner på engelsk. Rekrutterings-
grunnlaget vil da primært være norskspråklige studenter. 

- Det vil ikke bli lagt begrensninger på hvilke BA-programmer som kvalifiserer til 
opptak. 

- Helsam vil legge fakultetets nyutviklede Rekrutteringsstrategi for 
masterprogrammene ved Det medisinske fakultet, UiO, til grunn for rekrutteringen til 
alle sine programmer, også dette. 

 
Om konkurranse med andre programmer – se under. 

Faglig begrunnelse 
Motivasjon og UiOs forutsetninger 
Folkehelsevitenskap har fått økt aktualitet etter Covid-19-pandemien. Pandemien har vist 
nødvendigheten av tradisjonelle smitteverntiltak, men har også avdekket at 
kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som har gunstige effekter er mangelfullt.  
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Befolkningens helse og livskvalitet påvirkes av mange forhold, både nærmiljø, oppvekst- og 
skoleforhold, tilgang til arbeid og godt arbeidsmiljø, samt kosthold, fysisk aktivitet og bruk av 
rusmidler. Gjennom programmet er hovedmålet er å utdanne kandidater til bærekraftig og 
effektivt folkehelsearbeid. Dette innebærer blant annet utjevning av sosial ulikhet i helse, 
strategier for å respondere på smitteutbrudd og epidemier, tiltak for å motvirke økende 
psykiske problemer og livsstilssykdommer, etablering av kvalitetsmessig gode tjenester for 
en aldrende befolkning og utvikling av helsetjenester som er økonomisk bærekraftige. 
Kompetanse i epidemiologi, helseøkonomi, kvalitative metoder, innovasjon, implementering 
og etikk er nødvendig for å identifisere, utvikle og evaluere tiltak og ta gode valg for å nå 
hovedmålet. 
 
Programmet er tverrfaglig. Institutt for helse og samfunn (Helsam) sammen med øvrige deler 
av Det medisinske fakultet dekker i utgangspunktet temaene som skal undervises innenfor 
programmet og har derfor komparative fortrinn på feltet. Helsam alene kan tilby 
forskningsbasert undervisning innenfor epidemiologi, medisin og andre helsefag, 
helseøkonomi, helsepedagogikk/helsekompetanse, kvalitative og kvantitative metoder, 
innovasjon, implementering og etikk. Det er ønskelig med samarbeid med Avdeling for 
ernæringsforskning om ett av emnene og avdelingen har svart positivt på en henvendelse 
om dette.   
 
Konkurransesituasjonen, samfunnsnytte og kandidatenes attraktivitet i 
arbeidsmarkedet 
Det eksisterer i dag 8 masterprogrammer i folkehelse ved norske universiteter og høyskoler 
(Tabell 1). Av disse har UiT og NTNU tilfredsstillende søkertall. De øvrige rekrutterer svakere 
og langt dårligere enn det som er vanlig for Helsams programmer. Innenfor epidemiologi 
eksisterer det ingen masterprogrammer i Norge. Helsams syn er at kombinasjonen mellom 
folkehelse og epidemiologi vil gi UiOs program en langt sterkere metodologisk profil enn de 
tilsvarende programmene ved andre universiteter. Dette vil gi uteksaminerte kandidater en 
fordel på arbeidsmarkedet og i neste runde gi programmet et rykte som gjør at 
rekrutteringen til programmet blir bedre enn ved konkurrerende universiteter.  
 
Det antas at opprettelsen av en ny mastergrad i noen grad vil konkurrere med eksisterende 
masterprogram ved Helsam, primært mastergraden i Tverrfaglig helseforskning (THF), men 
også Master i International Community Health (ICH). Det nye programmet vil skille seg fra 
begge disse masterprogrammene ved å tilby distinkte spesialiseringer og en kortere 
masteroppgave (30 ECTS). Rekrutteringen både til THF og ICH har vært tilfredsstillende de 
siste årene. THF har etablert seg som et program for utdanning i tverrfaglig helseforskning, 
og har spesielt fokus på grunnlagstenkning, tverrfaglig kunnskapsutvikling og forskning i 
helsefagene. Det nye masterprogrammet vil ha et fokus på epidemiologi, tverrsektorielt 
folkehelsearbeid og hvordan gjøre helse- omsorgstjenestene mer bærekraftige og 
folkehelsefremmende. ICH har primært sin rekrutteringsbase i engelskspråklige studenter fra 
lavinntektsland og har fokus på internasjonale og globale tema. Det nye masteren vil ha 
norsk som hovedspråk og ha hovedfokus på norske forhold, selv om internasjonale og 
globale forhold også vil inkluderes der dette er viktig for folkehelsen. Det vil være usikkerhet 
forbundet med framtidig rekruttering ved alle programmer, men som følge av at 
helsetjenestene vil ekspandere i årene framover antas det at alle tre programmene vil ha en 
tilfredsstillende søkermasse. 
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Helsam har i arbeidet med masterprogrammet mottatt støtteerklæringer fra 
forskningsmiljøene ved FHI, Kreftregisteret og STAMI som alle har etterlyst en utdanning på 
masternivå innen epidemiologi. 
 
 
Tabell 1 Oversikt over MA-programmer i folkehelse 

Institusjon Studiepoen
g 

Varighet Søkertall 
(2020) 

Tilbud om 
opptak 

Akseptert 
tilbud/møtt til 
opptak 

Universitetet i 
Agder 

120 2 år Heltid 142 70 35/15 

Høyskolen 
Innlandet 

120 2 år Heltid 161 105 30/20 

Kristiania 
Høyskole (Master 
i Anvendt 
folkehelsevitensk
ap) 

120 2 år Heltid 76 70 15/10 

NMBU 120 2 år Heltid 
og Deltid 

Utilgjeng
elig (i 
samarbei
d med 
OsloMet) 

Utilgjenge
lig 

Utilgjengelig 

UiB 120 2 år Heltid 143 70 30/20 

NTNU (Master i 
Folkehelse)  

120 2 år Heltid 
og 4 år 
Deltid 

352 80 35/30 

Nord Universitet 
(Master i 
folkehelsearbeid) 

120 2 år Heltid Utilgjeng
elig 

Utilgjenge
lig 

Utilgjengelig 

UiT Norgens 
arktiske 
universitet 
(Master i 
folkehelse, 
Engelsk)  

120 2 år Heltid 595 120 60/40 

 
 
Programmet skal utdanne kandidater til flere typer av stillinger. Kandidater fra 
spesialiseringen i folkehelsearbeid vil primært gå inn i ledende og operative stillinger i 
kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid og i forskning. Spesialiseringen i epidemiologi 
vil primært rekruttere til ledende og operative stillinger innen forskning og utredningsarbeid. 
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Begge retningene vil utdanne kandidater som kan gå inn i stillinger i den sentrale 
helseadministrasjonen. Det er også et behov for kompetansen som dette programmet gir 
innenfor andre deler av helse- og omsorgstjenestene, inklusive helseforetakene og de 
regionale helseforetakene – og ved andre universitet og høgskoler. 
 
Særlig i kommunene er det framtidige behovet for arbeidskraft på feltet stort. 
Arbeidskraftsbehovet reflekterer økt etterspørsel etter tjenester forbundet med 
livsstilssykdommer, smittevern og aldring.   
 
Behovet for fagutvikling på feltet er stort. Det er mye vi ikke vet om sentrale utfordringer og 
tiltak innenfor folkehelsearbeidet og hva som skal til for å gjøre helse- og omsorgstjenestene 
mer bærekraftige og folkehelsefremmende. Det er behov for mer kompetanse, forskning og 
fagutvikling på alle disse områdene, på flere nivå og på tvers av sektorer. Også innenfor det 
samfunnsmedisinske arbeidet i kommunene er det behov for mer forskning. HELSAM har en 
unik plassering, kontaktflate og kompetanseprofil som gjør det mulig å bidra til 
folkehelsefremming både på ulike nivåer i helse- og omsorgstjenestene og i det 
tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Å bidra til gode masteroppgaver innenfor de to 
spesialitetene i dette programmet kan i seg selv gi viktige bidrag fordi det i dag er så mange 
kunnskapshull.  Programmet kan også styrke rekrutteringen til forskning innenfor 
epidemiologi, folkehelsearbeid og samfunnsmedisin. 
 
Strategisk forankring 
Programmet er godt forankret i UiOs og Det medisinske fakultets strategier og årsplaner. 
UiOs strategi 2030 heter det at UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å 
skape en bedre verden:  

- UiO skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som gir forskningsbasert 
undervisning på høyt internasjonalt nivå. 

- UiO skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og 
leder an i det grønne skiftet. 

- UiO skal øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes 
bevissthet om egen kompetanse. 

- UiO skal utvikle og fornye studiene for alle studentgrupper og svare på samfunnets 
behov for tverrfaglig kunnskap. 
 

Planen om en ny mastergrad i folkehelse, epidemiologi og bærekraftige helsetjenester er et 
direkte svar på følgende punkt i Årsplan 2021-2023 for Det medisinske fakultet: “Utrede 
iverksettelsen av erfaringsbasert ‘Master i Public Health”. I årsplanen heter det videre at 
Fakultetet skal tilby bærekraftig helseutdanning innenfor rammen av vår samlede 
studieportefølje. Av de sentrale tiltakene er:  

- Tilby valgfrie emner som omhandler økologisk, økonomisk og/eller sosial bærekraft 
på alle studieprogram 

- Integrere undervisningskomponenter i bærekraft i eksisterende emner 
 
Planene for studiet er i tillegg et svar på overordnede politiske ønsker slik disse blant annet 
er uttrykt gjennom Folkehelsemeldinga (Meld. St. 19 (2018 –2019) Gode liv i eit trygt 
samfunn). Folkehelsemeldinga tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål: 
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“Eit av hovudprinsippa i berekraftsmåla er at ingen skal utelatast («Leaving no one 
behind»), noko som inneber ei prioritering av dei mest sårbare menneska. 
Berekraftsmål 3 om helse inneber at ein skal sikre god helse og fremje livskvalitet for 
alle, uansett alder. Fleire av delmåla er viktige for folkehelsa:  
- redusere for tidleg død forårsaka av ikkje-smittsame sjukdommar med 30 prosent 

gjennom førebygging og behandling  
- fremje mental helse og livskvalitet  
- styrkje førebygging og behandling av misbruk, mellom anna av narkotiske stoff og 

alkohol  
- redusere talet på dødsfall og sjukdomstilfelle som er forårsaka av farlege kjemikal 

og forureina luft, vatn og jord.» 
 
Folkehelsemeldinga vektlegger i tillegg det store behovet for forskning på feltet:  
 

“Regjeringa vil leggje vekt på å vidareutvikle eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid 
gjennom styrkt samarbeid mellom forskingsmiljø og forvaltinga på ulike nivå.” 

 
Også viktigheten av folkehelseutdanningene blir understreket:  
 

“I dei siste ti åra har ei rad universitet og høgskular etablert folkehelseutdanningar på 
bachelor- og mastergradsnivå. Desse utdanningane er ofte tverrfagleg innretta og 
supplerer dei tradisjonelle helsefaglege utdanningane innanfor folkehelsearbeid. Dei 
nye utdanningane har styrkt kompetansen når det gjeld folkehelse både i 
helsetenestene og i forvaltinga, både på statleg og på kommunalt nivå. Gjennom det 
nasjonale nettverket for forsking og utdanning på området helsefremjing er det teke 
initiativ til å etablere ein konsensus omkring innhaldet i slike utdanningar. Gjennom 
utdanningane blir det utvikla omfattande ny kunnskap som bør takast i bruk. 
Nyutdanna folkehelsearbeidarar vil òg vere eit viktig bindeledd mellom 
forskingsmiljøa og forvaltinga og dei kommunale tenestene.” 

 
I tillegg til at programmet er i tråd med institusjonelle og politiske målsettinger og føringer, 
har Helsam fått sterke oppfordringer fra FHI, STAMI og Kreftregistert om å etablere en 
masterutdanning i epidemiologi. 

Ressursbruk  
Nærmere om kostnadene ved nytt program  
Tabellen beskriver forventet ressursbruk i form av undervisningstimer ved Master i 
folkehelsevitenskap og epidemiologi under forutsetning om emnestruktur som vist i Vedlegg 
1, samt opptak av 40 studenter per år (80 studieplasser). Kalkylene er basert på fakultets og 
Helsams normer for undervisning slik disse er lagt til grunn i Helsams modell for kapasitets- 
og behovsberegninger i undervisningen – LUFFE. 
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Ressursinnsatsen per student er 94 timer som er under tilsvarende tall for THF og ICH (122 
timer) og HEPMA/eu-HEM (99 timer).  
 
Ressursbruken ved andre Helsam-programmer som følge av utnyttelse av emner i disse 
programmene som obligatoriske emner i ny mastergrad, er beskrevet nærmere i denne 
tabellen: 
 
 

Ressurbruk (undervisningstimer) -  Master i folkehelse og epidemiologi

Emner
Oblig 

/elektivt ECTS Timer Eksamen Sum
Innføring i folkehelse og bærekraft O 10 40 40 200
Folkehelse I. Strategier for å forebygge ulikhet O 5 20 40 120
Folkehelse II Aldrende befolkning E 5 20 20 100
Folkehelse III Livsstilssykdommer E 5 20 20 100
Folkehelse IV Helsepedagogikk E 5 20 20 100
Folkehelseetikk E 5 20 40 120
Forskningsdesign/komplekse intervensjoner E 5 20 40 120
Fundamentals of statistics, database management E 5 20 20 100
Fundamentals of observational E 5 20 20 100
Logistic regression etc E 5 20 20 100
Epidemiology and evidence based E 5 20 20 100
Registry based studies E 5 20 20 100
MFH: Sum undervisningstimer utenom MA-oppgaven 1360
Per semester 453,3

Masteroppgaven
Antall 

studenter Norm Eksamen Sum
Masteroppgave 40 30 10 1600
Sum undervisningstimer inkl MA-oppgaven 2960

Administrative oppgaver
Emneledelse Norm Antall Sum
- 5 ECTS 20 timer 11 220
- 10 ECTS/15 ECTS 30 timer 1 30
- Masteroppgaven 50 timer 50
Programledelse 100 timer 100
Sum administrative oppgaver 400

Obligatoriske emner i andre programmer 200
Elektive emner i andre programmer (anslag) 200
Total ressursbruk på programmet 3760
Total ressursbruk på programmet (årsverk) 4,9
Per student 94
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Antar vi at et vitenskapelig årsverk underviser 763 timer, kreves 4,9 årsverk for å drive selve 
programmet. I tillegg kreves økte administrative ressurser, primært i form av en 
studiekonsulent. Inkluderer vi forskningsterminer, blir ressursbruken omlag 6 vitenskapelige 
årsverk. Ved Avdeling for sykepleievitenskap er det i dag tilgjengelig om lag 4 årsverk. Vi 
antar at disse primært vil knyttes til spesialiseringen i folkehelsearbeid og selve ansvaret for 
programmet. De to nye stillingene vil da være knyttet til spesialiseringen i epidemiologi. 
 
Tabellen under oppsummerer ressursbruken i form av kostnader. Vi antar at 
gjennomsnittsprisen på et vitenskapelig årsverk er vel 1,2 mill. kroner når sosial kostnader er 
inkludert. Vi legger opp til at programmet kan gjennomføres med 3 årsverk i år 1 
(halvårseffekt) og med 6 årsverk fra år 2.  
 

 
 
Nærmere om inntektsforutsetningene i nytt program 
Programmet finansieres ved overføring av 40 studieplasser fra Mastergrad i avansert 
geriatrisk sykepleie (AGS)/Master i sykepleievitenskap (disse er midlertidig omdisponert til 
andre programmer) og tildeling av 40 nye studieplasser, til sammen 80 studieplasser. Dette 
gir rom for opptak av 40 studenter per år. 
 
Vi antar: 
- Opptak av 40 studenter per år = 80 studieplasser 
- Opptak hvert år 
- Fulltid over 2 år 
- 80% gjennomføring 
- Priser i finansieringskategori D (2021): 

o Studieplasser: kr. 42 940 
o Studiepoeng (60 ECTS): kr. 21 180 
o Kandidater: kr. 32 620  

Emner
Oblig 

/elektivt ECTS Timer Eksamen Sum
Introduction to epidemiology E 5 20 20
Fundamentals of Health Economics E 5 20 20
Introduction to qualitative methods O 5 40 40
Introduction to quantitative methods O 5 40 40
Fundamentals of Economic Eval E 5 20 20
Medical and health related ethics O 5 40 40
Fordypning i kval metoder E 10 10 10
Fordypning i kvant metoder E 10 10 10
Obligatoriske emner ved andre programmer 200

Ressurbruk (undervisningstimer) for bruk av obligatoriske emner i andre programmer

Kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Vitenskapelige årsverk 3 669 462kr         7 338 925kr     7 338 925kr     7 338 925kr     7 338 925kr        
Studiekonsulent (ltr 60) 748 160kr            748 160kr        748 160kr        748 160kr        748 160kr            
Drift 100 000kr            100 000kr        100 000kr        100 000kr        100 000kr            
Totale kostnader 4 517 622kr         8 187 085kr     8 187 085kr     8 187 085kr     8 187 085kr        
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Inntektene fra studieplassene som overføres fra AGS/Sykvit, overføres fra studiestart høsten 
2023. Inntektene fra nye studieplasser antas innfaset over to år (20 i år 1 og 20 i år 2). 
Inntektene fra studiepoeng og kandidater kommer 2 år etter at de er tjent opp. I tillegg til 
studieinntektene vil flere ansatte over tid generere økte inntekter gjennom RBO-delen av 
forskningskomponenten som følge av vitenskapelig publisering mm. Ved Helsam er årlige 
RBO-inntekter i gjennomsnitt om lag kr. 196 000 per vitenskapelige årsverk. Siden det meste 
av staben alt er på plass antar vi RBO-inntekter fra 4 årsverk i år 1 og år 2 - og 6 årsverk fra år 
3. 
 
Tabellen under oppsummerer inntektsanslagene.  
 
Inntekter ved 80 studieplasser og 80% gjennomføring 

 
 
Fullt utbygd gir programmet inntekter på vel 7,4 mill. kroner per år. 
 
Resultat og implementering 
Det samlede resultatet er gitt i følgende tabell: 

 
 
Programmet går samlet sett ikke i økonomisk balanse. Selv når alle inntekter er inkludert, 
har programmet et merforbruk på nærmere 800 000 kroner per år. Helsam har tilsvarende 
eller større merforbruk på alle sine BM-programmer.  
 
Helsam belastes imidlertid for en god del av kostnadene som er budsjettert inn i 
programmet alt i dag ved at om lag 4 vitenskapelige stillinger og 1 studiekonsulent er tilsatt 
ved Avdeling for sykepleievitenskap. I tillegg vil overflytting av 40 studieplasser fra andre 
programmer ha negative effekter for inntektene i disse programmene. En bedre forståelse 
av effektene på instituttets økonomi får en derfor ved en marginalbetraktning av både 
inntekter og kostnader. 
 
I tabellen under forutsetter vi at det tilsettes 2 nye årsverk fra høsten 2023 og at Helsam 
tildeles 40 nye studieplasser, 20 i 2023 og ytterligere 20 i 2024. Det er tilsvarende lagt inn 
forventede endringer i inntekter fra studiepoeng, kandidater og RBO.  
 

Inntekter knyttet til 
programmet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
60 studieplasser første år, 
deretter 80 2 576 400kr         3 435 200kr     3 435 200kr     3 435 200kr     3 435 200kr        
Studiepoeng 677 760kr        1 355 520kr     1 355 520kr        
Kandidater 1 043 840kr     1 043 840kr        
Øremerking studieadm og 
sensur 287 500kr            287 500kr        402 700kr        402 700kr        402 700kr            
RBO 783 804kr            783 804kr        1 175 706kr     1 175 706kr     1 175 706kr        
Totalt 3 647 704-kr         4 506 504-kr     5 691 366-kr     7 412 966-kr     7 412 966-kr        

Isolert resultat 869 918kr            3 680 581kr     2 495 719kr     774 119kr        774 119kr            
Overført 869 918kr        4 550 499kr     7 046 218kr     7 820 336kr        
Akkumulert resultat 869 918kr            4 550 499kr     7 046 218kr     7 820 336kr     8 594 455kr        
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Betraktet på denne måten gir programmet merinntekter for instituttet fra år 4. Det 
akkumulerte merforbruket er i år 3 på om lag 1,3 mill og akkumulerte inntekter overstiger 
akkumulerte utgifter fra år 5.  

Lokalisering 
Programmet vil i hovedsak undervises ved UiOs lokaler i Forskningsveien. Forskningsveien 3A 
har 4 auditorier med kapasitet fra 70 til 450 plasser. Disse auditoriene er særlig aktuelle for 
emnene i første og andre semester der undervisningen skjer felles for to eller tre 
programmer. For emnene i spesialiseringene er det mest aktuelt å benytte lokalene i 
Forskningsveien 2b. Seminarrommet i 1. etasje har 35 plasser og benyttes i dag kun til den 
samlingsbaserte undervisningen på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.  

Marginalbetraktning
Kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Vitenskapelige årsverk 1 223 154kr         2 446 308kr     2 446 308kr     2 446 308kr     2 446 308kr        
Studiekonsulent (ltr 60) -kr                     -kr                 -kr                 -kr                 -kr                    
Drift 100 000kr            100 000kr        100 000kr        100 000kr        100 000kr            
Totale kostnader 1 323 154kr         2 546 308kr     2 546 308kr     2 546 308kr     2 546 308kr        

Inntekter knyttet til 
programmet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Studieplasser 20 første år, 
deretter 40 858 800kr            1 717 600kr     1 717 600kr     1 717 600kr     1 717 600kr        
Studiepoeng 338 880kr        677 760kr        677 760kr            
Kandidater 521 920kr        521 920kr            
Øremerking studieadm og 
sensur -kr                 57 600kr          57 600kr          57 600kr              
RBO -kr                     -kr                 391 902kr        391 902kr        391 902kr            
Totalt 858 800-kr            1 717 600-kr     2 505 982-kr     3 366 782-kr     3 366 782-kr        

Isolert resultat 464 354kr            828 708kr        40 326kr          820 474-kr        820 474-kr            
Overført 464 354kr        1 293 062kr     1 333 389kr     512 915kr            
Akkumulert resultat 464 354kr            1 293 062kr     1 333 389kr     512 915kr        307 559-kr            
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Sakstype: Orienteringssak/Diskusjonssak/Vedtakssak 
Møtesaksnr.: 9/22 
Møtedato: 02. mars 2022 
Notatdato: 03. februar 2022 
Saksansvarlig: Dekan Ivar P. Gladhaug  
Saksbehandler: Fakultetsdirektør Hans Mossin og HR-leder Stina Mosling 

 

Formalisering av Center for Sustainable Healthcare Education 
(SHE) i fakultetets organisasjonskart  

 
Henvisning til lovverk, plandokumenter, tidligere behandling i styret: 

- Søknad om Senter for fremragende utdanning (med formål, faglige mål, organisering og 
bemanning) ble behandlet i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 17. desember 2019. 

- Normalregler for fakultetene angir fakultetenes myndighetsområde: 
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerfakulteter.html 

- Hovedavtalen i staten og tilpasningsavtalen ved UiO gir rammer for hvordan medbestemmelse 
skal skje og hvilke saker som skal informeres om, drøftes og/eller forhandles: 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/hovedavtale-tilpasningsavtale.html 

 
Bakgrunn: 
Ett av fagområdene under Helsevitenskapelig utdanningssenter: «Kunnskapsoverføring i 
helsesektoren (KNOWIT)» søkte og fikk innvilget et selvstendig Senter for Fremragende Utdanning 
(SFU) – Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE). Kontrakt med DIKU ble inngått og 
signert av rektor Svein Stølen 29.5.2020 (se vedlegg 1).   
 
I henhold til kontrakten skal senteret ha en «hensiktsmessig organisering og styringsform med tydelig 
fordeling av ansvar». Senteret skal etter kontrakten ha et eget styre med en styreleder og eget mandat 
(se vedlegg 2). DIKU skal etter kontrakten være observatør i styret.  
Styresammensetningen var i sin tid en del av søknaden, og søknaden ble godkjent av dekan og rektor. 
Se styrets sammensetning: https://www.med.uio.no/she/om/styret/index.html 
 
Alle formalia rundt senteret er på plass og tidligere vedtatt (i 2019), men organisasjonskartet til 
fakultetet ble aldri formelt oppdatert etter det som var intensjonen ved etableringen av SHE. Vi legger 
dette derfor fram for fakultetsstyret og IDF-møtet for å formelt kunne foreta denne oppdateringen.  
 
Formål og saksfremstilling 
 
Formålet med å ta opp saken i fakultetsstyret er å formalisere den organisatoriske plasseringen til 
senteret og deretter kunne synliggjøre enheten i organisasjonskartet etter det som var intensjonen ved 
etableringen.  
Vi ser at organisering og styreform, med organisatorisk plassering burde vært lagt fram for 
fakultetsstyret som en vedtakssak i 2019 (og ikke kun en orientering). Vi ser at senteret har alle 
formaliteter på plass med styresammensetning, mandat (ligger i kontrakten med DIKU) og 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerfakulteter.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/hovedavtale-tilpasningsavtale.html
https://www.med.uio.no/she/om/styret/index.html
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organisering og ser det derfor som mest hensiktsmessig å ikke behandle det på nytt, men kun 
formalisere plasseringen i organisasjonskartet.  
 
Nåværende plassering: 

 
Foreslått plassering: 
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Konsekvenser 
- Det ligger ingen endringer i dette utover den visuelle fremstillingen i organisasjonskartet.  

 
Saksgang:  

- Drøftet i IDF-møtet 21.2.22 
 
Forslag til vedtak (kun vedtakssaker): 
Fakultetsstyret vedtar å plassere Senter for fremragende utdanning: «Centre for Sustainable 
Healthcare Education» i direkte linje under dekanen og som en egen enhet ved Det medisinske 
fakultet, som foreslått i dette notatet.  
 
Ivar P. Gladhaug  
Dekan/styreleder 

Hans Mossin 
Fakultetsdirektør/styresekretær 

 
Vedlegg: 

1. Kontrakt med DIKU av 29.5.2020 
2. Styrets sammensetning og mandat 



























The Centre Management Board (CMB) 

I. Purpose 

The main responsibility of the Centre Management Board (CMB) is to oversee the strategic 

development and financial planning of SHE.  

II. Composition  

The members of the CMB are appointed for a period of 5 years (students 1 year) and include: 

- Eivind Engebretsen, Vice-Dean for Postgraduate studies (executive chairman) 

- Elin O. Rosvold, Pro-Dean for Medical Studies 

- Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Director of the Medical Faculty 

- Bjørn Stensaker, Director of Link 

- Anders Malthe-Sørenssen, Director of Center for Computing in Science Education 

- Jarle Breivik, Professor and WP-leader 

- Knut Lundin, Professor at Institute of Clinical Medicine 

- Magnus Løberg, Associate Professor at Institute of Health and Society 

- Oline Marie Sæther, student 

- Ayna Mousavi, student 

The Director of SHE acts as secretary to the CMB.  

III. Process and Operations 

1. Meetings 

The CMB meets at least four times per year based on a pre-approved calendar. 

2. Quorum 

A quorum at any meeting shall be a simple majority of the members of the CMB. 

IV. Duties and Responsibilities 

I. Approves, at least annually, the strategic plan and the objectives of SHE and oversees 

their execution. This oversight includes reviewing and approving all major strategy and 

policy recommendations and monitoring SHE’s performance against the strategic plan 

using appropriate metrics and milestones. 



II. Reviews the opportunities and risks of SHE’s annual plan and, if deemed advisable, 

approves such plan, including the budget for the following year. 

III. Reviews quarterly reports from the executive director and discusses results according to 

objectives. 

IV. Reviews and approves budgets and annual financial reports. 

V. Oversees SHE’s general approach to human resources and plans for employees. 

V. Board Mandate Review 

On an annual basis, the CMB reviews this mandate and approves such changes as are necessary. 
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Til  Fakultetsstyret 
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Sakstype: 
Møtesaksnr.: 
Møtedato: 
Notatdato: 

Vedtakssak 
10/22 
8. februar 2022 
10. februar 2022

Saksansvarlig: Gaute Frøisland 
Saksbehandler: Gaute Frøisland 

Langtidsplan 2022 - 2026 

Formål og saksfremstilling 

Virksomhetsrapporten for 3. tertial vurderer status i et strategisk langtidsperspektiv med 
utgangspunkt i årsplan og i relasjon til den økonomiske situasjon i langtidsperioden/5-årig 
prognose.  

Fakultetet har i henhold til UiOs bestilling til fakultetet - og fakultetets eget års-hjul 
utarbeidet ny økonomisk langtidsplan for perioden 2022 – 2026.  

Den økonomiske langtidsplanen for fakultetet er beskrevet i vedlagte ledelseskommentar og 
økonomirapport. For at fakultetsstyret skal ha mulighet til å sette seg inn dypere inn 
instituttenes plan vedlegges også deres rapportering av langtidsplanen. 

Forslag til vedtak 

Fakultetsstyret vedtar den økonomiske langtidsplanen for 2022 – 2026. 

Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

Vedlegg: 
- Ledelsesrapport
- Økonomirapport
- Instituttrapporteringen
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Ledelsesvurdering langtidsplan 2022 – 2025  - MED  
 

1. Innledning 

 

I arbeidet med langtidsplan 2022 – 2026 har vi lagt til grunn en stabil videreføring av 

virksomheten både for den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte 

virksomheten med hensyn til inntekter, kostnader og årsverk. Langtidsplanen er 

utarbeidet i faste priser (2022 –priser) og gjenspeiler vår beste antagelse mht. 

utvikling.  

 

Dette innebærer en videreføring av dagens bevilgning, men vi har ved bruk av 

inntektssimulering, justert for endring av de resultatbaserte midlene, samt lagt inn de 

nye studieplassene som vi fikk fra og med 2020.  

 

Vi har lagt til grunn et kostnadsnivå slik vi ser det «ex-pandemien», dvs. slik vi tror det 

nå er uten pandemi. 

 

 

2. Vurdering av langtidsplanen 2022 - 2026 

 

Økningen i studieplasser som vi fikk i 2020 med 20 nye studieplasser på 

medisinstudiet og 14 nye studieplasser på bachelor annen helseutdanning er blitt 

innarbeidet videre både i 2022 budsjettet og legges til grunn i det videre studieforløpet 

og våre langtidsplaner 2022 – 2026. 

 

Fakultetets styret ved tok høsten 2017 egenfinansiert finansiell støtte til tre strategiske 

satsingsprosjekter (Topp-forsk fra NFR) hvor oppstart var i 2018. Fakultetets eget 

finansielle bidrag i disse tre prosjektene, knyttet til hjerneceller, kreftsvulster og 

drepeceller, utgjør til sammen 48 millioner over fem år. Egenfinansieringen ble 

forutsatt dekket inn av fakultetets akkumulerte mindreforbruk og bruk av framtidig 

mindreforbruk/RBO midler for å få full inndekning/finansiering. Ved utgangen av 

2021 gjenstår det 21 MNOK å tilføre disse prosjektene fra det akkumulerte resultatet.  

 

Vi har videre avsetninger til investeringer og store lokale øremerkinger til blant annet 

alle fakultetets forskere i form av driftsmidler og andre øremerkede forskningsmidler. I 

sum gjør dette at fakultetets reelle handlingsrom er svært begrenset. 
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Institutt for helse og samfunn (Helsam) hadde for ca. 2 år siden en vanskelig 

økonomisk situasjon med et økende merforbruk opp til ca. 14 MNOK. Igjennom 

igangsatte tiltak i kombinasjon med sterk kostnadsstyring, konstaterer vi at instituttet 

har klart å snu dette og vi synes det er meget tilfredsstillende at instituttet har klart å 

komme lage en plan hvor de håndterer sine rammer selv, uten behov for å bruke 

interne lån av andre enheter på MED/UiO.   

 

Institutt for klinisk medisin fikk en ny stor utfordring ved inngangen  av 2021 ved at 

gaveforsterkningsordningen ble tatt bort fra statsbudsjettet og bortfall av inntekter som 

var inne som forventet å komme. I fjorårets langtidsplan klarte ikke instituttet å vise en 

langtidsplan uten et betydelig merforbruk i langtidsperioden. I år derimot har 

instituttet klart å innrette seg etter nye rammebetingelser og igjennom egne tiltak klart 

å lage en  fem års plan hvor de også klarer seg med de gitte rammer og har et positivt 

akkumulert resultat ved utgangen av langtidsperioden. 

 

Institutt for medisinske basalfag (IMB) har opparbeidet seg en god økonomi med ca. 30 
MNOK ved årsslutt 2021 i akkumulert resultat. Instituttet står overfor store 
investeringer både i dyrestall og IT, og har en plan for å redusere dette resultatet kraftig 
de neste 1-2 årene. De skriver i sin rapport til fakultetet om dette:  

 
«Gjennom en rekke ekstraordinære tiltak vil IMB redusere det akkumulerte mindreforbruket med kr 

21,4 mill i 2022. Det er bl.a. avsatt kr 3,4 mill til digital oppgradering i Domus Medica, kr 8 mill til 

utstyr til konvensjonell enhet KPM og kr 3 mill til laboratorieutstyr, ut over årlig utstyrspott kl. III på 

3,25 mill.»  

 

Vårt senter NCMM har ved utgangen av 2021 et akkumulert resultat på bevilging på ca. 

20 MNOK. Deres plan er å redusere dette resultatet i løpet av 1-2 år.   

Høsten 2017 så bestemte fakultetsstyret å finansiere 48 MNOK til tre utvalgte 

toppforsk-prosjekter ved MED i perioden 2018 – 2023. NFR bidro med 1/3 av 

finansieringen, mens MED da alene bidrar med 2/3. 

Pr. 27.01.22 gjenstår det 21,4 MNOK av fakultetets egenfinansiering her. Denne 

forpliktelsen er p.t. ikke regnskapsført. Planen nå er å tilføre disse pengene prosjektene 

med 7,1 MNOK i februar 2022, 7,1 MNOK i 2023 og de siste 7,2 MNOK i februar 2024. 

I fellesløftet IV, som er et samarbeid mellom NFR, UiO sentralt, fakultet og institutt vil 

fakultetet bidra med 1/3 og instituttene på MED med 2/3 av egenfinansieringen. 

Fakultetets andel av dette på vel 7 MNOK er innarbeidet i langtidsplanen. 
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3. Vurdering av vesentlig usikkerhet og risiko, og hvordan dette vil kunne 

påvirke prognosene. 

 

I arbeidet med langtidsplanen for 2021 – 2025 viste MED sine utfordringer knyttet til å 

opprettholde et akkumulert positivt resultat igjennom langtidsperioden og viste til at 

summen av de fem enhetenes enkeltplaner fører til et merforbruk med de forutsatte 

inntektsrammer. Da det foran 2021 ble besluttet å fjerne gaveforsterkningsordningen ble 

situasjonen isolert sett mer krevende som følge av dette, spesielt for institutt for klinisk 

medisin.  

Vi ser litt lysere på situasjonen nå og det har i liten grad vært behov for å legge inn slike 

toppvurderinger i år fordi alle enheter i slutten av langtidsperioden klarte å komme i et 

akkumulert positivt resultat.  

Størst usikkerhet i vår plan er knyttet til våre fortsatt store ambisjoner til gode nettobidrag 

fra BOA- virksomheten. Et eksempel på hvor mye dette betyr for MED er vårt Instiutt for 

Helse- og samfunn (Helsam) som skriver i sin rapport til fakultetet:  

«Helsams økonomi er også i vesentlig høyere grad enn de øvrige instituttenes avhengig av 

eksterne prosjekter og dermed et betydelig nettobidrag. Den viktigste usikkerhetsfaktoren i 

langtidsprognosen er utviklingen av nettobidraget. Med forventet årlig tildeling på i 

overkant av 100 mill og nettobidrag i overkant av 40 mill er instituttets økonomi svært 

sårbar for svingninger i nettobidraget. Kapasitet og kostnadsnivå i bevilgningsøkonomien er 

tilpasset et høyt nivå av BOA-aktivitet og det vil ta tid å tilpasse aktiviteten dersom det 

skulle oppstå et vesentlig fall i BOA-aktiviteten.»  

 

Fakultetets ledelse følger utviklingen i den eksternt finansierte virksomheten nøye og er  

være forberedt på å ta de tiltak som må til for å tilpasse vår virksomhet til i forhold til til 

enhver tid gjeldende rammer.   

 

 

 

Dato: 27. januar 2022 

 

Ivar Prydz Gladhaug    Hans Ragnar Mossin 

Dekan      Fakultetsdirektør  
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Økonomirapportering – Langtidsplan 2022 – 2026 - MED 

 
I arbeidet med langtidsplan 2022 – 2026 har vi lagt til grunn en stabil videreføring 

av virksomheten både for den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte 

virksomheten med hensyn til inntekter, kostnader og årsverk. Langtidsplanen er 

utarbeidet i faste priser (2022 –priser) og gjenspeiler vår beste antagelse mht. 

utvikling.  

 

Dette innebærer en videreføring av dagens bevilgning, men vi har ved bruk av 

inntektssimulering, justert for endring av de resultatbaserte midlene, samt lagt inn 

de nye studieplassene som vi fikk fra og med 2020.  

 

Vi har lagt til grunn et kostnadsnivå slik vi ser det «ex-pandemien», dvs. slik vi tror 

det nå er uten pandemi. 

 

Langtidsplan 2022 - 2026 
 
I arbeidet med budsjett 2022 har vi lagt til grunn en stabil videreføring av 

virksomheten både for den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte 

virksomheten med hensyn til inntekter, kostnader og årsverk. Vi har videreført 

forutsetningene gitt og beskrevet for budsjett 2022 inn i langtidsperioden, herunder 

nye oppgaver REK, endringer i pensjon og videreført økningen i studieplasser som vi 

fikk i 2020 med 20 nye studieplasser på medisinstudiet og 14 nye studieplasser på 

bachelor annen helseutdanning både på inntekts- og kostnadssiden.   

 

Det fører til en gradvis nedbygging av MED sitt akkumulerte resultat fra dagens nivå 

på 81 MNOK (ca. 10% av et års bevilgning) ned «mot null» og godt under KDs krav 

om maksimalt 5% av et års bevilgning.  

 

Som beskrevet i tidligere rapporteringer har MED sitt akkumulerte resultat i stor 

grad vært bundet opp i reelle forpliktelser og øremerkinger. I det nye 

regnskapssystemet hvor avsetninger og øremerkinger nå registreres, viser regnskapet 

pr. 31.12.21 at i det akkumulerte resultatet til MED ligger det i alt 40,7 MNOK i 

sentrale øremerkinger. 

 

  



Mal for økonomirapportering 

 

2 
 

 

De sentralt øremerkede midlene og øvrig forpliktelser går i vår plan gradvis ned i takt 

med at resultatet går ned. Gode eksempler på dette er: 

 

- Verdens ledende miljø, (Klinmed), som går mot en avslutning  

 

- Vårt senter NCMM som allerede ved årsslutt 2022 planlegger å være i null på 

akkumulert resultat bevilgning 

 

- Ytterligere reduksjon av den ikke regnskapsførte egenfinansiert toppforsk 

finansieringen fra fakultetet (som p.t. er 21,7 MNOK)  

 

- Forserte IT digitaliserings investeringer som var et initiativ fra UiO IT. Mottatt 

penger til øremerket aktivitet som ikke er utført pr. 30.11.21, som eks. vis 

Livsvitenskap og forskningssatsninger  

 

 

I sum fører det til følgende langtidsplan i Tabell 1: 

 

Tabell 1: Langtidsplan 2022 – 2026 MED (standardtabell):  
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Selv om COVID-19, isolert sett har medført store utfordringer, økonomiske 
usikkerhet og trusler viser heller ved utgangen av 2021 noen vesentlig negativ 
påvirkning som følge av pandemien. Tvert imot; MED har i løpet av 2021 spart minst 
15 MNOK i de mest variable driftskostnadene som følge av pandemien.  
 
Igjennom pandemien har vi fryktet at aktivitet og derav nettobidragene fra den 
eksternt finansierte virksomheten skulle reduseres, men de store negative utslagene 
har ikke kommet.  
 

Høsten 2017 så bestemte fakultetsstyret å finansiere 48 MNOK til tre utvalgte 

toppforsk-prosjekter ved MED i perioden 2018 – 2023. NFR bidro med 1/3 av 

finansieringen, mens MED da alene bidrar med 2/3. 

Pr. 15.12.21 gjenstår det 21,4 MNOK av fakultetets egenfinansiering her. Denne 

forpliktelsen er p.t. ikke regnskapsført. Planen nå er å tilføre disse pengene 

prosjektene med 7,1 MNOK i februar 2022, 7,1 MNOK i 2023 og de siste 7,2 MNOK i 

februar 2024. 
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MED har i sin siste langtidsplanlegging for perioden 2021 – 2025, pekt på 

utfordringer knyttet til å opprettholde et akkumulert positivt resultat igjennom 

langtidsperioden og vist til at summen av de fem enhetenes enkeltplaner fører til et 

merforbruk med de inntektsrammer vi legger til grunn nå. Da det foran 2021 ble 

besluttet å fjerne gaveforsterkningsordningen ble situasjonen isolert sett mer 

krevende som følge av dette, spesielt for institutt for klinisk medisin. 

I figur 2 viser vi at MED sitt akkumulerte resultat var på vei nedover fra et nivå på ca. 

122 MNOK ved utgang august 2018 til 77 MNOK ved pandemiens start; mars 2020.  

Kurven viser at den klare trenden med reduksjon av resultatet stoppet opp og snudde 

oppover igjennom pandemien og er nå på 81 MNOK ved årsslutt 2021. 

 

Figur 2: Utvikling i MEDs akkumulerte resultat over tid 
 

 
 
Igjennom høsten 2021 har vi flere ganger hatt dette som tema i ledelsesmøter og vi 

har hatt et eget budsjettseminar, hvor vi analyserte dette inngående. Vi tror at om et 

år vil det akkumulerte resultatet bli vesentlig lavere og betraktelig nærmere det som 

KD/UiO ønsker, ca. 5% av et års bevilgning, som for MED betyr, ca. 40 MNOK.  

På det samme budsjettseminaret involverte vi alle deltakere i fakultetets lederforum 

ca. 20 personer + økonomer til å diskutere kvalitet på budsjett og prognose. Vi 

ønsket å analysere sammen hvilke utfordringene det er knyttet til å lage gode 

budsjett og prognoser. Faglig har vi jobbet med det i flere år på økonomnivå og vi har 

gode historiske tall på vår egen evne til å treffe på budsjett og prognose. Vi har 

analysert de typiske avvik som oppstår. Vi vil fortsette og forsterke en ytterligere 

ledelsesforankring av våre økonomiske planer.   
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Risiko og usikkerhet 

En helt avgjørende faktor for at MED fram til nå har klart å absorbere store ABE- og 

rammekutt som har vært gjennomført de siste årene, er at nettobidrag fra eksternt 

finansiert virksomhet økte kraftig i perioden fra 2015 - 2019. Størst usikkerhet anser 

vi er knyttet til hvorvidt vi fortsetter å klare å holde oppe den gode aktiviteten på 

BOA og våre nettobidrag fra BOA.  

 
Det vil være nødvendig med kontinuerlig oppfølging av aktivitet opp mot 
finansiering for å sikre framtidig balanse.  
 
Fakultetsledelsen vil ha det nødvendig fokus på dette og, om nødvendig, gjøre 
korrektive tiltak slik at fakultetet til enhver tid samlet sett ikke skal ta i bruk «lån»; 
unngå å komme i et akkumulert merforbruk.   
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Toppvurderinger fra fakultetet basert på enhetenes rapportering 

I flere år har fakultetet i budsjett og prognose lagt inn toppvurderinger basert på hva 

de fem enhetene isolert har rapportert til oss. Selv om vi, som referert til over, i 

større grad har satt dette på ledelsesagendaen for langtidsplanen 2022, har vi ikke 

kommet helt i mål med en prosess hvor dette blir unødvendig.  

Vi har derfor videreført de toppvurderingene vi gjorde for 2022 i langtidsplanen 

2022 – 2026 (25 MNOK), men har ingen andre toppvurderinger inne i vår 

langtidsplan for 2022-2026.  

Vi vil fortsette vårt arbeide med å forbedre denne prosessen videre inn 2022 sammen 

med våre 5 enheter slik at over tid vil behovet for slike toppvurderinger vil falle helt 

bort.   

Som vår leveranse, hoved tabellen og tabell 4 viser, leverer MED en langtidsplan for 

2022 – 2026, hvor det akkumulerte resultatet kommer ned på KDs krav til sektoren 

og UiO på maksimalt 5% av et års bevilgning.  

Vi mener at det fokus som har vært på dette igjennom 2021 har vært nødvendig og 

riktig og vi ser fram til å styre dette videre i denne retning sammen på hele MED.  
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Eksternt finansiert virksomhet 

MED sin eksternt finansierte virksomhet er stor og utgjør p.t. mer enn 40% av MED 
sin totale finansiering. 
 
De eksterne finansiørene, inkludert NFR og EU, tilfører typisk finansiering i god tid 
på forhånd av når vi faktisk forbruker midlene, slik at det til enhver tid vil stå store 
saldi av ubrukte midler på prosjektene.  
 
Som følge av overgang til nye regnskapssystemer er regnskapsrapporterings 
prinsippet for eksternt finansert virksomhet endret ved å vise saldoen på prosjektene 
i balansen i stedet for i resultatregnskapet 
 
Saldoen på prosjektene vil, til tross for prinsippomleggingen av 
regnskapsrapporteringen, være en viktig størrelse for fakultetet å følge med på og i 
figur 3 viser vi hvordan denne har utviklet seg de siste årene:  
 

 
 
Figur 5: Saldo/sum forhåndsfinansiering av eksternt finansiert – MED fra august 
2019 til desember 2021 
 
 
 

 
 

Som figuren viser så har saldoen holdt seg stabilt høyt oppe igjennom de siste 2 
årene. NFR ønsker å gå mer over til å finansiere etter framdrift (påløpte kostnader) 
og vi forventer at saldoen vil gå ned framover.  
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Allerede tidlig i pandemien var vi spesielt bekymret for forsinkelser i pågående 

forskning, spesielt da i de prosjekter som etter hvert ble helt avskåret fra tilgang til 

UiOs lokaler for å utføre sin forskning. Vi meldte derfor dette punket (sammen med 

redusert kapasitet til nye søknader) opp med potensiell stor økonomisk konsekvens, 

da vi ble spurt om dette tidlig i prosessen.  

 

I sum har dette imidlertid gått bedre enn fryktet og de store negative effektene har 

ikke blitt synliggjort akkumulert i regnskapene.  

 

Saldo på de eksternt finansierte prosjektene er en viktig indikator å følge med for 

MED framover, selv om den ikke lenger vises direkte i resultatregnskapet, men ligger 

som en saldo i balansen, etter overgangen til nytt regnskapssystem. 

 

 

Årsverk 

 

I budsjettet for 2022 ligger det inne 784 årsverk for MED i den 

bevilgningsfinansierte virksomheten og vi har med dette som utgangspunktet lagt til 

grunn en stabil utvikling.  

 

Vi har god tro på de nye økonomisystemene bidrar til at vi får ytterligere forsterket 

oversikt og gleder oss til å få enda mer innsikt i hvordan systemene kan bidra til god 

budsjettering og styring framover.  

 

 

 

 

Sogn Arena, 27. januar 2022 

GF 
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Ledelsesvurdering Institutt for medisinske basalfag 
 

1. Innledning 
Budsjettprosessen for perioden 2022-2026 har vært preget av omleggingen til nytt økonomisystem. 

Budsjettet for 2022 ble utarbeidet før langtidsprognosen for 5-årsperioden, som foreligger her. 

Langtidsprognosen er utarbeidet på et mer overordnet nivå og mindre detaljert enn vi har vært vant med, 

parallelt med tilvenning til ny systemløsning for våre økonomer. Regnskapet lukket først 18. januar. Den 

økonomiske oppfølgingen av de eksternt finansierte prosjektene har vært svært ressurskrevende. 

Økonomisystemet oppleves som uferdig, det jobbes fortsatt med å utvikle helt nødvendige rapporter, og 

de ansattes brukerferdigheter forbedres stadig gjennom prøving og feiling. Gitt disse vilkårene har 

instituttledelsen likevel lagt til grunn det vi mener er en realistisk prognose for langtidsperioden.  

2. Vurdering av prognoser 2022-2026 

Institutt for medisinske basalfag har et positivt regnskapsresultat per 31.12.2021 på kr 30,2 mill. Av det 

akkumulerte mindreforbruket fra 2021 er ca. halvparten bundet til ulike forpliktelser. Årsbudsjett for 

2022 ble levert i desember med et forventet akkumulert mindreforbruk per 31.12.2022 på kr 7,7 mill. Det 

reelle resultatet for 2021 ble 1,1 mill over prognosen, og øker estimert resultat for 2022 tilsvarende. 

Gjennom en rekke tiltak vil IMB redusere det akkumulerte mindreforbruket med kr 21,4 mill i 2022. 

Økte investeringer i IT-utstyr og forskningsinfrastruktur, inkludert innkjøp av utstyr til komparativ 

medisin, vil utgjøre en vesentlig del av dette. I 5-årsperioden tilstreber vi at mindreforbruket vil holde 

seg innenfor KDs normkrav.  

Kuttet som følge av redusert SPK-sats var beregnet på grunnlag av personalkostnader i den samlede 

virksomheten, dvs. både den bevilgningsfinansierte virksomheten med midler fra 

kunnskapsdepartementet (KD) og den eksternt finansierte prosjektaktiviteten (BOA). I 5-årig prognose 

har vi fordelt 65 % av kuttet til avdelingene, proporsjonalt med avdelingenes andel av 

personalkostnadene i den KD-finansierte virksomheten. De resterende 35 % for BOA er foreløpig 

budsjettert på IMB toppnivå, i påvente av at KD kommer med en endelig beregning ifm. revidert 

nasjonalbudsjett til sommeren. 

IMB observerer at pandemien og koronatiltakene fremdeles får betydelige konsekvenser for aktiviteten 

vår i 2022. Det knytter seg usikkerhet til i hvilken grad vi vil se langsiktige effekter utover i perioden. Vi 

har identifisert utfordringer med rekruttering og onboarding av nyansatte som forsinker planlagte 

prosjekter. Reiser og konferanser er fortsatt sterkt redusert og midlene må dreies til annen aktivitet. 

Videre har mange leverandører utfordringer med å levere alt fra grunnleggende laboratorieutstyr til 

kompleks forskningsinfrastruktur. Konsekvensene som følger av mindre interaksjon på tvers av 

fagmiljøer over tid, nasjonalt og internasjonalt, er vanskelige å forutsi.  

Samtidig ser vi at det fortsatt er høy aktivitet på mange områder, slik det blant annet kommer til uttrykk i 

antall publikasjoner og søknadsaktivitet for eksternt finansierte prosjekter. Vi har derfor lagt til grunn en 

forsiktig optimisme i beregning av fremtidig aktivitetsnivå og inntekter. Vi fortsetter å overvåke 

situasjonen. 
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Dato: 20. januar 2022 

 

Lene Frost Andersen 

Instituttleder      Linda T. Helgesen 

        administrasjonssjef  
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Økonomirapportering Institutt for medisinske basalfag  

5-årig prognose - Bevilgningsfinansiert virksomhet 
Institutt for medisinske basalfag har et positivt regnskapsresultat per 31.12.2021 på kr 30,2 mill. Av 

det akkumulerte mindreforbruket fra 2021 er ca. halvparten bundet til ulike forpliktelser. Kr 6,7 mill 

er bundet i sentrale øremerkinger til bl.a. Livsvitenskapssatsingen (kr 4,7 mill), Russlandsamarbeid, 

(kr 1,5 mill), samt innovasjons- og likestillingsmidler (kr 0,5 mill). I tillegg har fakultetet pålagt IMB å 

dekke 2/3 av utstyrskostnadene i forbindelse med oppgradering av den eldre delen av Seksjon for 

komparativ medisin (KPM), foreløpig estimert til kr 12 mill totalt. Det betyr at ytterligere kr 8 mill er 

bundet.  

Årsbudsjett for 2022 ble levert i desember med et forventet akkumulerte mindreforbruk per 

31.12.2022 på kr 7,7 mill. Det reelle resultatet for 2021 ble 1,1 mill over prognosen, og øker estimert 

resultat for 2022 tilsvarende. IMB justerer ikke 2022-tallene ut over dette i forbindelse med levering 

av 5-årig prognose. 

Tentativ hovedtildeling fra fakultetet for 2023-2026 er justert for kutt pga. redusert SPK-sats, og 

fordelt til IMBs budsjettenheter i henhold til IMBs budsjettfordelingsmodell. Det er lagt inn 

startpakker og tatt høyde for behovet for frie driftsmidler til forskningsgruppene i 

avdelingsbudsjettene. Midler til nye rekrutteringsstillinger og utstyr klasse III er budsjettert på 

fellesnivået til fordeling hvert år. Måltall for rekrutteringsstillinger oppnås i hele perioden. Det er lagt 

inn forventede tildelinger til forskningsinfrastruktur på kr 10 mill hvert år i hele femårsperioden. 

Årlige inntekter for bl.a. e-læring, Russlandsamarbeid, og driftsmidler til forskerlinjekandidater og 

nye tildelinger fra Livsvitenskap er lagt på nivå med tildelingene i 2020-2021. Det antas at alle disse 

inntektene brukes i det året de tildeles. IMBs basisvirksomhet går i balanse per 31.12.2026. 

 
 

Gjennom en rekke ekstraordinære tiltak vil IMB redusere det akkumulerte mindreforbruket med kr 

21,4 mill i 2022. Det er bl.a. avsatt kr 3,4 mill til digital oppgradering i Domus Medica, kr 8 mill til 

utstyr til konvensjonell enhet KPM og kr 3 mill til laboratorieutstyr, ut over årlig utstyrspott kl. III på 

3,25 mill. Se for øvrig notat om IMBs årsbudsjett for 2022. 

Femårig prognose sikrer nyrekruttering av professorer og førsteamanuenser som er avgjørende for å 

yte undervisning av høy kvalitet, sikre faglig utvikling og fornyelse og høy vitenskapelig produksjon. 

Dagens dimensjonering av tekniske og administrative støttefunksjoner knyttet til ordinær drift og 

forskningsprosjekter opprettholdes. Årsverksutviklingen er relativt stabil i basisvirksomheten samlet 

sett. Avdeling for ernæringsvitenskap vil i den kommende femårsperioden i to tilfeller ikke erstatte 

professorer etter naturlig avgang, mens Avdeling for molekylærmedisin kommer til å øke antall 

undervisningsstillinger. Antall ingeniørstillinger i de to avdelingene følger samme trend. Opp- og 
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nedskalering i de to avdelingene kommer som følge av omlegging til ny budsjettfordelingsmodell i 

2017, som tilgodeser medisinstudiet med mer og ernæringsstudiet med mindre midler enn tidligere, 

samt ekstraordinær tildeling av en undervisningsstilling øremerket til medisinstudiet i forbindelse 

med økt antall studieplasser. Måltall for rekrutteringsstillinger oppnås i hele perioden, og det er ut 

over dette lagt inn rekrutteringsstillinger for antatte fremtidige konvergensmiljøer finansiert av 

Livsvitenskapssatsingen. 

Som beskrevet i notat om årsbudsjett for 2022 er burtallet i Seksjon for komparativ medisin betydelig 

redusert i forhold til nivået før covid-19-pandemien. Det er forventet at en moderat økning i burtall vil 

gi samlede inntekter fra brukerbetaling på kr 8,9 mill. i 2022. Rammetilskuddet til seksjonen 

reduseres med kr 0,3 mill til kr 4,95 mill pga. lavere SPK-sats. Personal- og driftskostnader tilpasses 

inntektsnivået så raskt det er praktisk mulig, og det er budsjettert med at seksjonens regnskap går i 

balanse per 31.12.2022. Både kostnader og inntekter til seksjonen er holdt konstant i perioden 2023-

2026. I forbindelse med at den eldre delen av KPM blir ferdig oppgradert i 2023 vil det gjøres nye 

estimater for aktiviteten framover.  

Kuttet som følge av redusert SPK-sats var beregnet på grunnlag av personalkostnader i den samlede 

virksomheten, dvs. både den bevilgningsfinansiert virksomheten med midler fra 

kunnskapsdepartementet (KD) og den eksternt finansierte prosjektaktiviteten (BOA). For IMB utgjør 

personalkostnadene i den KD-finansiert virksomheten 65%, mens 35% av de totale 

personalkostnadene dekkes av midler fra ulike andre givere, som EU, NFR, Kreftforeningen, m.fl. I 5-

årig prognose er 65% av kuttet fordelt til avdelingene, proporsjonalt med avdelingenes andel av 

personalkostnadene i den KD-finansiert virksomheten. De resterende 35% for BOA er foreløpig 

budsjettert på IMB toppnivå, i påvente av at KD kommer med en endelig beregning i forbindelse med 

revidert nasjonalbudsjett til sommeren. Det forventes at departementet vil redusere kuttet til kun å 

gjelde personalkostnader som dekkes av KDs egen bevilgning.  

For å kunne dekke inn BOA-delen av SPK-kuttet vil et tilsvarende beløp måtte overføres fra 

prosjektvirksomheten til bevilgningsøkonomien. Den eneste legitime måten å trekke inn midler fra 

prosjektene på er gjennom økt nettobidrag (overhead og frikjøp). For å dekke SPK-kuttet på kr 3,5 

mill per år er det derfor lagt inn en antatt tilsvarende økning i nettobidraget fra eksternt finansierte 

prosjekter i perioden 2023-2026. Dersom KD skulle bibeholde kuttet for 2022 og framover vil det 

kreve en betydelig økning i overheadsats og reelt frikjøp av egne ansatte i forskningsprosjektene, noe 

som vil redusere andelen midler til forskningen. Det er svært usikkert om det vil være mulig å 

gjennomføre en slik endring fullt ut allerede fra 2023. Det er for øvrig sannsynlig at eksterne givere 

over tid vil dimensjonere sine tildelinger i forhold til et lavere personalkostnadsnivå, og at det ikke vil 

være rom for å hente ut mer nettobidrag fra prosjektene enn det man tar ut per i dag.   

Femårig prognose BOA 
Etter overgangen til nytt regnskapssystem per 1. mai 2021 har den økonomiske oppfølgingen av de 

eksternt finansierte prosjektene vært svært ressurskrevende. Økonomisystemet oppleves fortsatt som 

uferdig, det jobbes iherdig med å utvikle helt nødvendige rapporter, og de ansattes brukerferdigheter 

forbedres stadig gjennom prøving og feiling. Det har vært spesielt utfordrende å arbeide med BOA-

porteføljen på aggregert nivå. 
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IMB har 240 eksternt finansierte forskningsprosjekter knyttet til instituttets bidrags- og 

oppdragsaktiviteter (BOA). Porteføljen består av 19 EU-prosjekter, 57 NFR-prosjekter og 164 

prosjekter finansiert av andre kilder.  

I 2022 og 2023 er det lagt opp til noe høyere kostnader i instituttets bidrags- og oppdragsaktiviteter 

enn i 2021, i forbindelse med ferdigstilling av flere store prosjekter (bl.a. Human Brain Project). 

Deretter forventes at BOA-aktiviteten stabiliserer seg om lag på samme nivå som i 2021. For 2022 

inneholder den budsjetterte porteføljen kun kjente tildelinger som instituttet har kontrakter på per 

november 2021. Det er gjort noen mindre justeringer, bl.a. i estimert nettobidrag. For de påfølgende 

fire år er det lagt inn estimater for fremtidig prosjektportefølje med tilhørende estimerte kostnader og 

nettobidrag. Det er ikke lagt vekt på å dimensjonere inntektene ut fra finansieringskilde (EU, NFR, 

andre). I 2023-2026 er det lagt inn at det samlede nettobidraget må øke betydelig, på bekostning av 

andre driftskostnader, for å dekke inn BOA-andelen av SPK-kuttet på 3,5 mill.  
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Ledelsesvurdering langtidsprognose 2022-26 Helsam 
 

1. Innledning 
Langtidsprognosen for Helsam viser en noenlunde jevn utvikling av inntekter, kostnader og 
nettobidrag i prognoseperioden med unntak for i 2025 da avslutning av to større 
oppdragsprosjekter gjør at vi forventer ca. 4 mill i ekstra nettobidrag. Bevilgningsøkonomien er 
vesentlig bedret gjennom pandemiperioden etter en periode med stort akkumulert overforbruk og 
ved utgangen av 2021 er instituttet i praksis i økonomisk balanse. 

2. Vurdering av prognoser 2022-2026 
Langtidsprognosen gir rom for en økning av årsverk som førsteamanuensis/professor fra 56,25 i 
2021 tll 63,7 i 2024 og deretter en utvikling hvor årsverkene holdes konstant gjennom resten av 
perioden. Øvrige årsverk i bevilgningsøkonomien holdes stabilt i prognoseperioden.  

Vi vil trekke fram to vesentlige usikkerhetsmomenter som ikke er innarbeidet i prognosen, men 
som kan få betydning i prognoseperioden. Det gjelder spørsmålet om opprettelse av et nytt 
masterprogram i folkehelse og epidemiologi og/eller endringer i den øvrige masterporteføljen. Som 
instituttet har gjort rede for i forslaget til opprettelse av nytt masterprogram, så er det en 
forutsetning at endringer i masterporteføljen er resultatnøytrale i normal drift, men forskjøvet 
uttelling for studiepoengproduksjon og uttelling for kandidater gjør at det kan oppstå 
oppstartskostnader. Det andre usikkerhetsmomentet er knyttet til implementeringen av RETHOS 
og utvidelse av praksisperiodene i primærhelsetjenesten. Arbeidet med implementeringen har ikke 
kommet langt nok til at det er mulig å innarbeide dette i prognosen nå. Som vi har vist tidligere 
gjennom en ekstrapolering av dagens praksis, så vil implementeringen av RETHOS kunne medføre 
en økning i årlige kostnader på om lag 5 mill kroner, noe som ligger utenfor det instituttet alene 
kan håndtere uten å måtte kutte annen aktivitet.  

Helsams økonomi er også i vesentlig høyere grad enn de øvrige instituttenes avhengig av eksterne 
prosjekter og dermed et betydelig nettobidrag. Den viktigste usikkerhetsfaktoren i 
langtidsprognosen er utviklingen av nettobidraget. Med forventet årlig tildeling på i overkant av 
100 mill og nettobidrag i overkant av 40 mill er instituttets økonomi svært sårbar for svingninger i 
nettobidraget. Kapasitet og kostnadsnivå i bevilgningsøkonomien er tilpasset et høyt nivå av BOA-
aktivitet og det vil ta tid å tilpasse aktiviteten dersom det skulle oppstå et vesentlig fall i BOA-
aktiviteten.  

 

Dato: 20.1.2022 

Terje P. Hagen       Knut Tore Stokke 
instituttleder       administrasjonssjef  
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Økonomirapportering Helsam – langtidsprognose 2022-26 

5-årig prognose 
Bevilgningsøkonomien ved Helsam er vesentlig bedret gjennom pandemiperioden, dels som 
følge av økte inntekter knyttet til nye studieplasser og dels gjennom at restriksjonene har gitt 
store innsparinger i form av redusert driftsaktivitet. I 2021 hadde Helsam et isolert 
mindreforbruk på 7 mill kroner. Dette gjorde at instituttets økonomi kom i balanse og vi har 
ved utgangen av 2021 et akkumulert merforbruk på kun 0,7 mill kroner.  
 
Arbeidet med langtidsprognosen preges, som budsjett for 2022, av at det er første gang vi 
utarbeider en langtidsprognose med ny økonomimodell og nye økonomisystemer. Det har 
bidratt til noe større usikkerhet og en del ekstraarbeid.  

Bevilgningsøkonomi 

Inntekter 
Inntektene i langtidsprognosen er basert på tall fra fakultets inntektsgenerator, herunder 
innrapporterte måltall for forventet produksjon og RBO-inntekter. Det er i tillegg lagt inn 
forventning om øvrige inntekter knyttet til øremerket aktivitet på tilsvarende nivå som for 
2021. Med unntak for 2022 samsvarer inntektene for 23-25 i stor grad med det som ble lagt 
til grunn i forrige langtidsprognose (uten korreksjon for prisstigning). Kuttet i forbindelse 
med lavere pensjonskostnader ser dermed ut til å nulles ut av kombinasjonen av økte 
inntekter og prisstigning.  

Personalkostnader 
Personalkostnadene bygger hovedsaklig på en framskrivning av dagens bemanning, men et 
styrket inntektsgrunnlag i form av nye studieplasser muliggjør en vekst i vitenskapelig 
årsverk fram mot 2023 og en stabilisering av dette nivået ut prognoseperioden.  
 

 
Helsam har de siste årene utviklet et eget system, LUFFE,  for å vurdere sammenhengen 
mellom tilgjengelig undervisningskapasitet og undervisningsbehov. Den høye andelen 
frikjøp av fast ansatte til BOA-prosjektene gjør dette til et komplisert arbeid med hyppige 
endringer i tilgjengelig kapasitet. Som en illustrasjon på omfanget av frikjøp så er prognosen 
for 2022 at vi kjøper fri ca. 15 årsverk. Den forventede veksten i vitenskapelige årsverk vil 
bidra til å bedre balansen mellom tilgjengelig undevisningskapasitet og 
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undervisningsbehovene, men instituttet vil fortsatt være avhengig av et betydelig innslag av 
rene undervisningsstillinger i form av pliktarbeid hos stipendiater og postdoc og i noen grad 
bruk av universitetslektorer som frikjøpsvikarer.  

Driftskostnader og investeringer 
Driftskostnadene er midlertidig forhøyet for 2022 gjennom overføring av ubrukte midler til 
faglig aktivitet for 2021. Den viktigste vurderingen bak muligheten for å overføre ubrukte 
midler fra 2021 er at det skal muliggjøre å ta igjen noe av den forskningsaktiviteten som ikke 
har latt seg gjennomføre under pandemien enten det skyldes begrensninger gitt av 
pandemien eller ekstrabelastninger knyttet til å opprettholde et godt undervisningstilbud i 
perioden. Driftskostnadene for resten av perioden er basert på en framskrivning av nivået på 
driftskostnader før pandemien. Det er også tatt høyde for driftskostnader knyttet til 
øremerkede inntekter i perioden.  
 
Vi forventer at investeringskostnadene vil holde seg på et stabilt nivå gjennom perioden.  

Nettobidrag og prosjektavslutning 
Nettobidraget i prosjektperioden er basert på en kombinasjon av kjente BOA-prosjekter og 
forventede prosjekter (dummy-prosjekter). For 2022 er det primært som følge av 
pandemien, lagt inn en forventning om at det for BOA-porteføljen under ett vil være 
forsinkelser som i neste omgang innebærer redusert nettobidrag. Effekten utgjør ca 4 mill i 
2022.  
 
For resten av perioden er det lagt inn dummy-prosjekter med et aktivitetsnivå som 
samsvarer med innrapporterte måltall for eksterne inntekter i juli 2021. Dummy-prosjktene 
utgjør rett over halvparten av nettobidraget for 2023 og stiger til 94% av nettobidraget i 
2026. Utviklingen av nettobidraget utgjør den største usikkehetsfaktoren i 
langtidsprognosen. Helsams vurdering er at selv om vi opplever at konkurransen om 
eksterne midler stadig skjerpes så har instituttet en fagsammensetning som gjør oss godt 
posisjonert for å opprettholde det høye nivået av BOA-aktivitet. Veksten i vitenskapelige 
årsverk fram til 2023 gjør at vi har lagt inn en forventning om en svak vekst i nettobidraget i 
perioden 24-26 sammenlignet med innrapportert måltall for eksterne inntekter.  
 
Nettobidraget i 2025 gjør et isolert hopp som følge av avslutning av to større 
oppdragsprosjekter. I tråd med UiOs rutiner for oppdragsprosjekter hentes overskuddet av 
aktiviteten ut først ved avslutning av prosjektet.  
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BOA-økonomien 
I arbeidet med langtidsprognosen er det for BOA-virksomheten primært jobbet med å legge 
inn effekten av dummy-prosjekter for å simulere utviklingen av nettobidraget. Prognosen for 
BOA-økonomien for øvrig er basert på budsjett for eksisterende prosjekter.  
 
 



  
 

 

 

 

 

Rapporterende enhet: 
Institutt for klinisk 
medisin 

 Rapportert av: 
Dag 
Kvale/Jorun Ur 

 Periode:  
20.01.22 

 

Klinmed ledelsesvurdering – årsplan og prognose 
 

1. Innledning 
 

Instituttets overordnede økonomiske ambisjon er å ha balanse mellom tildelinger og tilhørende 
forpliktelser til aktivitet, og samtidig kunne ha handlingsrom for egne strategiske prioriteringer.  

En avviklet gaveforsterkningsordning, i kombinasjon med endret pensjonsberegning, har gjort det 
utfordrende å nå denne ambisjonen men instituttet vurderer dette nå som oppnåelig innen 
kommende 5-årsperiode. Dette vil imidlertid kreve forsterkede økonomiske tiltak. 

2. Vurdering av langtidsprognose 2022-2026 
 

Tiltak for å nå instituttets økonomiske ambisjon vil også prege økonomiarbeidet ved instituttet i de 
nærmeste årene.  

De siste fem årene har instituttet fokusert på tre tiltak; økt eksternfinansiert aktivitet, lavere 
administrative kostnader og en restriktiv reansettelsespolitikk.  

Gjennomførte og pågående tiltak for å fasilitere instituttets forskere til å innhente økt 
eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt gode resultater og instituttet har oppnådd en 
økning på nærmere 100% siden 2015. De administrative kostnadene er blitt redusert med ca. 18 %. 
Antall bevilgningsfinansierte årsverk er blitt dempet, hvorav noe av dette er forårsaket av uventede 
oppsigelser og forskyvning av ansettelsesprosesser. 

Ordinær kjernevirksomhet har ved inngangen til 2022 et kostnadsnivå som fortsatt er høyere enn 
finansiell ramme.  Dette vil også være situasjonen i 2023 og instituttet kommer derfor ikke utenom 
nye økonomiske tiltak. Et av disse innebærer et økt fokus på vertsinstituttets kostnader i forbindelse 
med KD-finansiert tilleggsaktivitet. Klinmed har frem til 2021 videreformidlet slike midler ubeskåret 
til den enkelte forsker og/eller det enkelte forskningsmiljø.  

I 2021 innførte instituttet interne retningslinjer som innebar en 50/50-fordeling av toppforskmidler 
til SFF og ERC mellom forskningsprosjekt og vertsinstitutt. I 2022 utvides dette til å omfatte andel 
av rundsummer til livsvitenskapsfinansierte rekrutteringsstillinger som overstiger lønnskostnad og 
spesifisert driftsramme.  

For perioden 2022-2016 har instituttet lagt til grunn en ambisjon om fortsatt noe realvekst i 
inntektsført nettobidrag, basert på volumøkning og styrket effekt av nye retningslinjer for beregning 
av nettobidrag, herunder overhead og frikjøp av de basislønnede medarbeiderne som skal delta i 
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prosjektet. Denne ambisjonen utfordres av en avviklet gaveforsterkningsordning med potensielt 
endret konkurransesituasjonen overfor sykehusene. 

Instituttet har videre lagt til grunn at kostnadene som følge av økt antall studenter og etablering av 
nye samarbeidspartnere (Campus Sør) blir fulgt opp med tilsvarende økt bevilgningsinntekt. 

Driftskostnadene til den ordinær kjernevirksomheten økte med 40 % i perioden 2015-2019 jf. en 
ønsket utvikling i tråd med økte rammer for driftsmidler til de vitenskapelige ansatte.  
Kostnadsnivået i årene 2020 og 2021 er vurdert som lite representative for etterfølgende år, men 
instituttet har nå lagt til grunn et noe lavere fremtidig nivå enn tidligere vurdert, blant annet basert 
på en antagelse om permanent reduksjon av reiseaktivitet. 

Instituttet vil også i 2022, som for 2021, ha noe mindreforbruk av rekrutteringsstillinger. For 
perioden 2023-2026 er det lagt til grunn et kostnadsnivå som oppfyller måltallskravet per 1. oktober, 
dvs. 82. Det er videre lagt til grunn at noe av dette vil bli finansiert via tilleggsbevilgninger. Det er 
videre budsjettert med noe oppbemanning jf. økt studentmasse. Endret senterstruktur mot slutten 
av 2023 vil gi noen færre forskerårsverk. Totalt antall bevilgningsfinansierte årsverk antas å være 
noenlunde stabilt på ca. 320. 

Instituttet har i perioden 2023-2026 lagt til grunn at tilleggsaktivitetene har et kostnadsnivå som 
speiler inntektene. Netto resultateffekt per år er altså 0. Dette i motsetning til perioden 2019-2022 
hvor instituttet har måttet ta netto merkostnad i størrelsesorden 15 mill, hvorav mye gjaldt 
verdensledende miljøer. 

Instituttets bevilgningsfinansierte aktiviteter vil i perioden 2022-2026 ha et kostnadsnivå som 
samlet sett vil overstige finansiell ramme med 0,7 %, dvs.  ca. 9,9 mill. kroner. Med en inngående 
akkumulert balanse i 2022 på tilsvarende 9,9 mill. kroner vil dette medføre en akkumulert utgående 
balanse i 2026 på 0. Økonomisk balanse vil da være nådd. Som nevnt over vil dette kreve fokus på 
økonomiske tiltak gjennom hele perioden. Det økonomiske handlingsrommet for instituttledelsen 
vil fortsatt være svært begrenset. 

 

 

Dato: 20. januar 2022 

 

Dag Kvale       Jorun Ur 

Instituttleder      Fungerende administrasjonssjef  
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5-årig prognose for Institutt for klinisk medisin – 2022-2026 
 
 

Instituttets økonomiske situasjon 

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har per 20. januar 2022 en økonomisk situasjon som 
fortsatt er utfordrende men hvor mulighetene for å nå økonomisk balanse vurderes å være 
tilstede. Dette vil imidlertid kreve forsterkede økonomiske tiltak. 

De siste fem årene har instituttet fokusert på tre tiltak; økt eksternfinansiert aktivitet, 
lavere administrative kostnader og en restriktiv reansettelsespolitikk.  

Gjennomførte og pågående tiltak for å fasilitere instituttets forskere til å innhente 
økt eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt gode resultater og instituttet 
har oppnådd en økning på nærmere 100% siden 2015. De administrative kostnadene 
er blitt redusert med ca. 18 %. Antall bevilgningsfinansierte årsverk er blitt dempet, 
hvorav noe av dette er forårsaket av uventede oppsigelser og forskyvning av 
ansettelsesprosesser. 

Ordinær kjernevirksomhet har ved inngangen til 2022 et kostnadsnivå som fortsatt 
er høyere enn finansiell ramme.  Dette vil også være situasjonen i 2023 og instituttet 
kommer derfor ikke utenom nye økonomiske tiltak. Et av disse innebærer et økt fokus 
på vertsinstituttets kostnader i forbindelse med KD-finansiert tilleggsaktivitet. 
Klinmed har frem til 2021 videreformidlet slike midler ubeskåret til den enkelte 
forsker og/eller det enkelte forskningsmiljø.  

I 2021 innførte instituttet interne retningslinjer som innebar en 50/50-fordeling av 
toppforskmidler til SFF og ERC mellom forskningsprosjekt og vertsinstitutt. I 2022 
utvides dette til å omfatte andel av rundsummer til livsvitenskapsfinansierte 
rekrutteringsstillinger som overstiger lønnskostnad og spesifisert driftsramme. 

Instituttets bevilgningsfinansierte aktiviteter vil i perioden 2022-2026 ha et 
kostnadsnivå som samlet sett vil overstige finansiell ramme med 0,7 %, dvs.  ca. 9,9 
mill. kroner. Med en inngående akkumulert balanse i 2022 på tilsvarende 9,9 mill. 
kroner vil dette medføre en akkumulert utgående balanse i 2026 på 0. Som nevnt 
over vil dette kreve fokus på økonomiske tiltak gjennom hele perioden. Det 
økonomiske handlingsrommet for instituttledelsen vil fortsatt være svært begrenset. 
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Overordnede ambisjoner og utviklingstrekk: 

Instituttets overordnede økonomiske ambisjon er å ha balanse mellom tildelinger og 
tilhørende forpliktelser til aktivitet, og samtidig kunne ha handlingsrom for egne strategiske 
prioriteringer.  

En avviklet gaveforsterkningsordning, i kombinasjon med endret pensjonsberegning, har 
gjort det utfordrende å nå denne ambisjonen men instituttet vurderer dette nå som oppnåelig 
innen kommende 5-årsperiode. Som nevnt over vil dette kreve forsterkede økonomiske tiltak. 

Instituttet har gjennom flere år arbeidet systematisk med eksternfinansiert virksomhet og har 
oppnådd en stor økning i både antall søknader og antall prosjekter. Instituttets har ambisjoner 
om fortsatt vekst i eksternfinansiert forskningsaktivitet og vurderer dette som avgjørende for 
å kunne nå våre økonomiske ambisjoner.  

Instituttet har de senere årene erfart en økende grad av midlertidig aktivitet i form av ulike 
strategiske satsninger, som f. eks. World Leading, Life Science, Innovasjon etc. Sammen med 
en stor eksternfinansiert prosjektmasse gir dette en andel midlertidige årsverk på ca. 52 %. 
Justert for rekrutteringsstillinger er andelen 26 %. Dette gjør det utfordrende å møte politiske 
signaler om en økt andel fast bemanning.  

Pandemien har medført reduserte kostnader til reiser og konferanser. Selv om årene 2020 og 
2021 vurderes som atypiske legger instituttet til grunn at noe av denne reduksjonen vil bli 
permanent. Instituttet har lagt til grunn en svak reduksjon i bruk av driftsmidler i forhold til 
tidligere langtidsprognoser.  

Overordnede forutsetninger: 

En økt vitenskapelig aktivitet og produksjon de senere årene gir grunnlag for økt uttelling fra 
resultatbasert omfordeling; RBO-midler. Instituttet har følgelig lagt dette til grunn ved 
beregning av fremtidig bevilgningsinntekt. 

Instituttet har videre lagt til grunn at kostnadene som følge av økt antall studenter og 
etablering av nye samarbeidspartnere (Campus Sør) blir fulgt opp med tilsvarende økt 
bevilgningsinntekt. 

Instituttet har i perioden 2015-2021 oppnådd en nær dobling i ordinært nettobidrag fra 
eksternfinansiert, inklusiv volum fra gaveforsterkning. For perioden 2022-2026 er 
ambisjonen å opprettholde en positiv utvikling, men instituttet forventer nå en lavere vekst 
enn tidligere.   
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Nøkkeltall – resultatvurdering: 

 

Instituttets bevilgningsfinansierte aktiviteter vil i perioden 2022-2026 ha et kostnadsnivå som 
samlet sett vil overstige finansiell ramme med 0,7 %, dvs.  ca. 9,9 mill. kroner. Med en 
inngående akkumulert balanse i 2022 på tilsvarende 9,9 mill. kroner vil dette medføre en 
akkumulert utgående balanse i 2026 på 0. Økonomisk balanse vil da være nådd. Som nevnt 
over vil dette kreve fokus på økonomiske tiltak gjennom hele perioden. Det økonomiske 
handlingsrommet for instituttledelsen vil fortsatt være svært begrenset.  

 
  

Bevilgning Regnskap hittil    Prognose +1 Prognose +2 Prognose +3 Prognose +4 Prognose +5 Prognose total
Inntekter -288 171 343 -277 000 000 -278 000 000 -284 000 000 -282 000 000 -283 000 000 -1 404 000 000
Personalkostnader 265 641 329 271 210 855 268 250 000 269 250 000 269 250 000 269 250 000 1 347 210 855
Driftskostnader 23 944 578 36 661 920 28 395 000 28 395 000 28 495 000 28 495 000 150 441 920
Investeringer 21 471 005 17 000 000 19 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 96 000 000
Sum 22 885 569 47 872 775 37 645 000 33 645 000 35 745 000 34 745 000 189 652 775
Nettobidrag fra eksternfin  -20 760 796 -32 000 000 -33 490 000 -33 590 000 -39 700 000 -41 000 000 -179 780 000
Prosjektavslutning -821 114 0 0
Sum -21 581 909 -32 000 000 -33 490 000 -33 590 000 -39 700 000 -41 000 000 -179 780 000
Overført fra i fjor -11 176 435 -9 872 775 -9 872 775
Sum -11 176 435 -9 872 775 -9 872 775

-9 872 775 6 000 000 4 155 000 55 000 -3 955 000 -6 255 000 0

Prognose +1 Prognose +2 Prognose +3 Prognose +4 Prognose +5 Prognose total
6 000 000 10 155 000 10 210 000 6 255 000 0 0

BOA Regnskap hittil     Prognose +1 Prognose +2 Prognose +3 Prognose +4 Prognose +5 Prognose total 
Inntekter -270 136 613 -291 000 000 -296 798 956 -301 798 956 -306 800 000 -311 800 000 -1 508 197 912
Personalkostnader 165 924 618 178 000 000 181 000 000 184 000 000 187 000 000 190 000 000 920 000 000
Driftskostnader 56 559 592 71 891 044 73 000 000 74 000 000 75 000 000 76 000 000 369 891 044
Investeringer 22 550 703 0
Sum -25 101 700 -41 108 956 -42 798 956 -43 798 956 -44 800 000 -45 800 000 -218 306 868
Nettobidrag fra eksternfin  19 066 844 41 108 956 42 798 956 43 798 956 44 800 000 45 800 000 218 306 868
Prosjektavslutning 821 114 0 0
Sum 19 887 958 41 108 956 42 798 956 43 798 956 44 800 000 45 800 000 218 306 868

-5 213 742 0 0 0 0 0 0

Isolert mer-
/mindreforbruk 
u/nettobidrag og 
prosjektavslutn

Nettobidrag og 
prosjektavslutning

Resultat

Isolert mer-
/mindreforbruk 
u/nettobidrag og 
prosjektavslutn

Nettobidrag og 
prosjektavslutning

Overført fra i fjor

Årsresultat

Akkumulert resultat
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Plan for inntekter: 

Instituttet har lagt til grunn en moderat vekst i ordinære bevilgningsinntekter. Denne veksten 
gjelder i all hovedsak RBO-midler. RBO = resultatbasert omfordeling, hvor instituttet basert 
på nåværende og forventet fremtidig volum av eksternfinansiert forskning, 
doktorgradsproduksjon og vitenskapelig publisering, vurderer at dette vil medføre en økt 
uttelling. Effekt av Regjeringens beslutning om endret pensjonsberegning er videreført. 

Instituttet har videre lagt til grunn et fortsatt betydelig volum av bevilgningsfinansiert 
tilleggsaktivitet. Disse bevilgningene har i stor grad samme økonomisk karakter som for 
eksternfinansierte forskningsprosjekter. Bevilgningene er i vesentlig grad øremerket til 
konkrete formål og kan ikke benyttes til å finansiere eller kryss-subsidiere den ordinære 
kjernevirksomheten, som er forutsatt finansiert via ordinær KD-bevilgning. 

 

  

Plan for inntekter 2022 2023 2024 2025 2026

Ordinær bevilgningsinntekt -254 434 482 -257 600 000 -263 800 000 -266 400 000 -267 400 000

Kutt jf. endret pensjonsberegning 16 004 862 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000
Netto inntekt til kjernevirksomhet -238 429 620 -241 600 000 -247 800 000 -250 400 000 -251 400 000

Vitenskapelig utstyr klasse I -7 000 000 -7 000 000 -7 000 000 -7 000 000 -7 000 000
Vitenskapelig utstyr klasse II -4 857 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000
PES-midler - EU-søknader -1 000 000 -750 000 -750 000 -750 000 -750 000
Undervisning -482 000 -482 000 -482 000 -482 000 -482 000
Likestilling -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Forskerlinje -1 770 000 -1 770 000 -1 770 000 -1 770 000 -1 770 000
Leiestedsinntekter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Tilskudd til NFR-toppforskprosjekter -4 708 956 -4 708 956 -4 708 956
IT-tjenester = konto 9147 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Diverse -562 424 -1 499 044 -1 299 044 -1 408 000 -1 408 000
Sum tilleggsaktiviteter -22 680 380 -23 510 000 -23 310 000 -18 710 000 -18 710 000

Livsvitenskap -10 000 000 -9 000 000 -9 000 000 -9 000 000 -9 000 000
Innovasjon -5 180 000 -3 180 000 -3 180 000 -3 180 000 -3 180 000
E-læring -710 000 -710 000 -710 000 -710 000 -710 000
Sum tilleggsaktiviteter - øremerket -15 890 000 -12 890 000 -12 890 000 -12 890 000 -12 890 000

Sum inntekter totalt -277 000 000 -278 000 000 -284 000 000 -282 000 000 -283 000 000
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Plan for kostnader - personalkostnader – årsverksutvikling: 

For planperioden 2022-2023 er majoriteten av budsjetterte kostnader basert på allerede 
inngåtte ansettelsesavtaler.  

Instituttet vil også i 2022, som for 2021, ha noe mindreforbruk av rekrutteringsstillinger. For 
perioden 2023-2026 er det lagt til grunn et kostnadsnivå som oppfyller måltallskravet per 1. 
oktober, dvs. 82. Det er videre lagt til grunn at noe av dette vil bli finansiert via 
tilleggsbevilgninger. Det er videre budsjettert med noe oppbemanning jf. økt studentmasse. 
Endret senterstruktur mot slutten av 2023 vil gi noen færre forskerårsverk. Totalt antall 
bevilgningsfinansierte årsverk antas å være noenlunde stabilt på ca. 320. 

 

Størrelsen på det bevilgningsfinansierte aktivitetsnivået må være tilpasset den faktiske 
økonomiske situasjonen og instituttets strategiske vurderinger må skje i lys av dette.  
 
Instituttet må videreføre en restriktiv ansettelsespolitikk og vurdere alle typer 
stillingskategorier når det oppstår avgang. 
  

Plan for personalkostnader
2022 2023 2024 2025 2026

Undervisnings- og forskerstillinger 110 516 873 109 000 000 108 000 000 108 000 000 108 000 000
Rekrutteringsstillinger 54 519 686 57 000 000 58 000 000 58 000 000 58 000 000
Tekniske og administrativt ansatte 94 734 652 95 000 000 96 000 000 96 000 000 96 000 000
Administrative felleskostnader 5 750 000 5 750 000 5 750 000 5 750 000 5 750 000
Bruk av driftsmidler vit ansatte 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
NAV-refusjoner -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000
Sum kjernevirksomhet 258 521 211 259 750 000 260 750 000 260 750 000 260 750 000

Livsvitenskap 9 930 704 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000
Innovasjon 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Verdensledende miljøer 1 758 940
Sum tilleggsaktiviteter - øremerket 12 689 644 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

Sum personalkostnader 271 210 855 268 250 000 269 250 000 269 250 000 269 250 000
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Plan for kostnader – drift og investering 

Driftskostnadene til den ordinær kjernevirksomheten økte med 40 % i perioden 2015-2019 jf. 
en ønsket utvikling i tråd med økte rammer for driftsmidler til de vitenskapelige ansatte.  
Kostnadsnivået i årene 2020 og 2021 er vurdert som lite representative for etterfølgende år, 
men instituttet har nå lagt til grunn et noe lavere fremtidig nivå enn tidligere vurdert, blant 
annet basert på en antagelse om permanent reduksjon av reiseaktivitet. 

Kostnadsnivået for tilleggsaktiviteter er i perioden 2023-2026 forventet å være stabil og i 
samsvar med tilhørende inntekter. Prognosen for 2022 inneholder volum for utkvittering av 
tidligere inntekter, særlig for verdensledende miljø og innovasjon. 

 

 
  

Plan for drifts- og investeringskostnader
2022 2023 2024 2025 2026

Driftsmidler vitenskapelige ansatte 17 300 000 16 900 000 16 900 000 16 900 000 16 900 000
Vitenskapelig utstyr klasse III 3 472 000 3 472 000 4 629 000 4 629 000 4 629 000
Administrative felleskostnader 5 319 000 5 321 000 5 321 000 5 321 000 5 321 000
IT-lager -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Diverse 0 10 956 53 956 45 000 45 000
Sum kjernevirksomhet 25 591 000 25 203 956 26 403 956 26 395 000 26 395 000

Vitenskapelig utstyr klasse I 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
Vitenskapelig utstyr klasse II 2 857 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
PES-midler - EU-søknader 2 000 000 750 000 750 000 750 000 750 000
Undervisning 482 000 482 000 482 000 482 000 482 000
Likestilling 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Forskerlinje 1 770 000 1 770 000 1 770 000 1 770 000 1 770 000
Leiested 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Diverse 1 054 725 1 499 044 1 299 044 1 408 000 1 408 000
Sum tilleggsaktiviteter 16 463 725 17 801 044 17 601 044 17 710 000 17 710 000

Livsvitenskap 2 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Innovasjon 4 000 000 2 180 000 2 180 000 2 180 000 2 180 000
E-læring 1 200 000 710 000 710 000 710 000 710 000
Verdensledende miljøer 3 907 195
Sum tilleggsaktiviteter - øremerket 11 607 195 4 390 000 4 390 000 4 390 000 4 390 000

Sum drifts- og investeringskostnader 53 661 920 47 395 000 48 395 000 48 495 000 48 495 000
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Plan for nettobidrag: 

For perioden 2023-2016 har instituttet lagt til grunn en ambisjon om fortsatt noe realvekst i 
inntektsført nettobidrag, basert på volumøkning og styrket effekt av nye retningslinjer for 
beregning av nettobidrag, herunder overhead og frikjøp av de basislønnede medarbeiderne 
som skal delta i prosjektet. Denne ambisjonen utfordres av en avviklet 
gaveforsterkningsordning med potensielt endret konkurransesituasjonen overfor sykehusene. 

 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jorun Ur 
Fungerende administrasjonssjef 
         Hans-Jørgen Lund 
         Økonomisjef 
 

Plan for nettobidrag
2022 2023 2024 2025 2026

Ordinært nettobidrag -38 328 566 -39 998 956 -40 998 956 -42 000 000 -43 000 000
Egemamdel NFR Toppforsk 4 708 956 4 708 956 4 708 956
Frikjøp Medfak -2 780 390 -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 -2 800 000
Egenandel SFF 2 800 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Egenandel ERC 1 600 000 2 600 000 2 500 000 2 100 000 1 800 000
Sum nettobidrag -32 000 000 -33 490 000 -33 590 000 -39 700 000 -41 000 000
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Ledelsesvurdering NCMM 2022-2026 

1. Innledning 

Budsjettprosessen har til nå vært veldig utfordrende, og det har vært svært arbeidsintensivt å få 

lagt budsjettet. NCMM har fra mai 2021 omstrukturert hele senterøkonomien, og har lagt all 

aktivitet på BOA fra 2022 og framover. Denne omleggingen har medført mye merarbeid for 

både økonomer og ledere, særlig fordi BOA-delen av de nye systemene har framstått som delvis 

uferdig og noe mangelfull. Det jobbes fortsatt med å utvikle helt nødvendige rapporter og 

funksjonalitet, og vi har måttet lære hvordan systemet fungerer gjennom stor grad av prøving 

og feiling. Konsekvensene har nok blitt noe større for NCMM enn for ordinære institutter, 

grunnet senterets økonomiske struktur, men vi har levert det vi mener er en realistisk prognose 

for langtidsperioden. 

2. Vurdering av prognoser 2022-2026 

NCMM har et resultat på ca 20,1 millioner kroner i mindreforbruk ved utgangen av 2021. Av 

det akkumulerte mindreforbruket anses ca 16-17 millioner som forpliktelser og bindinger av 

ulik art. NCMM arbeider for å redusere mindreforbruket fra bevilgning i løpet av 2022 til 0. Det 

er også planlagt en jevn og forutsigbar bruk av alle nye KD-inntekter i perioden. 

De tre institusjonene som finansierer NCMM, Forskningsrådet, UiO og Helse Sør-Øst, har alle 

forpliktet seg til dagens finansiering ut 2024. Etter dette er det kun UiO som har varige 

forpliktelser til senteret. Vi tror det er mulig å få på plass en videreføring av forpliktelsene i 

langtidsperioden på samme nivå som i dag, og har derfor lagt dette til grunn i budsjettet. Det er 

en risiko for at Forskningsrådet og Helse Sør-Øst trekker seg ut av samarbeidet fra 2025. Det 

kan bety en nedgang i NCMMs inntekter på 17,5 millioner kroner per år med mindre UiO eller 

andre finansiører bidrar for å kompensere inntektstapet. NCMM har tre forskningsgrupper 

som roterer ut i 2025, der man kan spare inn ca 13 millioner kroner årlig gjennom å utsette 

rekruttering. Utfordringen med å kutte forskningsgrupper er at senteret mister kritisk masse, 

og mister drivkraften til fornyelse som følger av manglende nyrekruttering. 

Vi ser at det er høy aktivitet i senteret tross fortsatte Covid-restriksjoner. Vi har planlagt i 

langtidsperioden med så godt som normal drift, selv om vi ser at det er en risiko forbundet med 

dette. Vi har også budsjettert med flere store investeringer, særlig i de årene der UiO og MED 

lyser ut midler til forskningsinfrastruktur, og ved innflytting i Livsvitenskapsbygget. Nye 

teknologier som følger nye gruppeledere framtvinger nye investeringer, og det er uklart hvor 

mye av det gamle utstyret vi vil få lov til å flytte med oss. 

Dato: 24. januar 2022 

 

Janna Saarela 

Senterdirektør      Ingrid Kjelsvik 

        Kontorsjef 



Mal for økonomirapportering 

 

1 
 

Rapporterende enhet: 
NCMM 

 Rapportert av: 
Janna Saarela/ 
Ingrid Kjelsvik 

 Periode:  
27.1.22 

 

Økonomirapportering NCMM 2022-2026 

Bevilgningsfinansiert virksomhet 

Regnskapet ved avslutningen av 2021 viser at NCMM hadde et positivt resultat på ca. 20,1m 

NOK på bevilgningen. For å rendyrke den nye økonomimodellen til NCMM der all 

økonomisk aktivitet foregår på BOA, planlegger vi å overføre ca. 19m NOK fra bevilgning til 

sentralt egenfinansierte delprosjekter i begynnelsen av 2022. NCMM mottar alle sine 

inntekter fra UiO inn på sentralt egenfinansierte delprosjekter på BOA, og vi har derfor ikke 

budsjettert med inntekter, driftskostnader eller investeringer på bevilgning for 2022 eller 

videre i langtidsperioden. De kostnadene som gjenstår på bevilgning i 2022 er kun dekning 

av restutgiftene til et konvergensprosjekt fra UiO:Livsvitenskap, som er planlagt avsluttet i 

løpet av det første halvåret. Eventuelle mindre summer som havner på bevilgning planlegger 

vi å integrere i den nye modellen gjennom å overføre til BOA der aktiviteten skjer. 

Av de ca 19 millioner kronene som overføres til BOA, er ca 13 millioner allerede fordelt til 

forskningsgruppene ved NCMM, og anses således som bundet til ulike forpliktelser der. 

Størstedelen av dette er aktiviteter som har blitt utsatt de siste to årene grunnet Covid-19. Av 

resten som tilhører senterdriften, er 3,5-4 millioner bundet til senterets egenandel i NCMMs 

fellesløftet-prosjekt da dette ikke kunne starte opp i 2021 som opprinnelig planlagt. 

 

NCMM har valgt å avvente KDs endelige beregning av ny pensjonssats før vi tar stilling til 

eventuelle kompenserende tiltak overfor forskningsgruppenes prosjekter. 

BOA-virksomhet 
Ettersom 2022 er det første året NCMM kan både budsjettere og regnskapsføre kostnader 

fullt ut i henhold til den nye økonomimodellen, er vi spent på hvordan dette fungerer. Det 

har til nå vært svært utfordrende og arbeidsintensivt å få lagt budsjettet, og BOA-delen av de 

nye systemene har underveis i arbeidet framstått som delvis uferdige og noe mangelfulle. 

Særlig mangler det rapporter av ulike typer som kan gi støtte til økonomene, og bidra til gode 

analyser av tallmaterialet i Unit4. Vi ser at vi jobber fram bedre og bedre kvalitet i de 

underliggende tallene ettersom nye funksjoner, artskoder og rapporter kommer til, og vi 

gleder oss til å etter hvert kunne redusere de manuelle beregningene som vi bruker i dag for 

å kontrollere de automatiske systemene. 

BOA-virksomheten til NCMM skiller seg fra de fleste institutter ved UiO gjennom å 

inneholde både senterets ordinære drift, forskningsgruppenes ordinære drift, samt senterets 

og forskningsgruppenes søknadsbaserte eksternfinansierte portefølje av prosjekter. Alt er 

organisert i prosjekter og delprosjekter i henhold til ny struktur. 
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De tre institusjonene som finansierer NCMM, Forskningsrådet, UiO og Helse Sør-Øst, har 

alle forpliktet seg til dagens finansiering ut 2024. Etter dette er det kun UiO som har varige 

forpliktelser til senteret. NCMM har påbegynt arbeidet med å erstatte eller videreføre 

tilstrekkelige økonomiske forpliktelser til å opprettholde senteret i dagens format, primært 

gjennom dialog med eksisterende finansiører. Vi tror vi vil kunne få til en videreføring av 

forpliktelsene i langtidsperioden, og har derfor lagt dette til grunn i langtidsbudsjettet. 

Det er en risiko for at Forskningsrådet og Helse Sør-Øst trekker seg ut av samarbeidet fra 

2025. Det vil i så fall bety en nedgang i NCMMs inntekter på 17,5 millioner kroner per år. Det 

er usikkert om UiO vil kompensere for at slikt bortfall av inntekter, eller om det vil bli aktuelt 

å kutte i forskningsaktiviteten for å nedskalere virksomheten til et nytt inntektsnivå. NCMM 

har tre forskningsgrupper som senest roterer ut i perioden januar-september 2025, der man 

kan utsette nyrekruttering og spare inn ca 13 millioner årlig på kort tid. Utfordringen med et 

slikt scenario er at senteret mister kritisk masse, og mister moment fordi drivkraften til 

fornyelse svekkes av manglende nyrekruttering. 

For øvrig fremstår inntektene for året 2022 i langtidsbudsjettet som markant større enn de 

øvrige årene, og dette henger sammen med rendyrkingen av den nye økonomiske modellen 

som får full effekt i 2022. Det overføres inntekter til BOA-delen av økonomien fra bevilgning, 

og dette får utslag dette første året. Inntektene framstår også som noe høyere enn ellers i 

årene 2023 og 2025, og det er fordi det er budsjettert med inntekter fra tildelinger fra både 

UiO og MED til forskningsinfrastruktur i klassene I og II. 

Personalkostnadene er budsjettert med en liten økning i løpet av perioden, hovedsakelig 

grunnet flere eksternfinansierte prosjekter, som fellesløftet og ERC. Prosjektinngangen er, 

men unntak av dette antatt å holde seg stabil. Den endelige utregningen av pensjonssatsen 

fra KD gir en usikkerhet i beregningsgrunnlaget for lønn, men vi antar at dette blir klart i 

løpet av våren. Årsverkene forventes å holde seg på et jevnt nivå gjennom perioden. Det er en 

liten nedgang i årsverk grunnet innleie av IT-ressurser fra USIT, som fremstår som kjøp av 

tjenester i budsjettet, i stedet for direktelønnet fra NCMM. 

Driftsbudsjettet varierer noe i løpet av budsjettårene, og dette henger sammen med NCMMs 

utdeling av såkornmidler til samarbeidsprosjekter i gruppen av «associated investigators», 

som gjøres annethvert år. Tildelingen i 2021 er delt ut til gruppene og skal brukes i 2022. I 

budsjettet ligger også 6 millioner kroner til utdeling til samme formål i 2023 og 2025. Utover 

denne tildelingen er forventede driftsutgifter stabilt i perioden. Det er en liten risiko for at 

Covid-19 vil fortsette å påvirke driften av forskningsgruppene gjennom 2022, noe som kan 

medføre mindre forbruk enn planlagt på reiser, konferanser og kjøp av forskningstjenester. 

Vi har ikke lagt denne forutsetningen inn i budsjettet til nå. 

NCMM budsjetterer årlig med en god del investeringer, og særlig i år der nye gruppeledere 

roterer inn. Med to nye forskningsgrupper på vei inn i 2022 forventer vi å måtte kjøpe inn 

infrastruktur som muliggjør forskning innen nye felt. De økte investeringene i 2023 og 2025 

gjenspeiler forventet inntekt fra tildelinger til forskningsinfrastruktur fra UiO og MED. I 

2026 har vi budsjettert ekstra mye til nyinnkjøp av utstyr, og dette har sammenheng med 
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forventet innflytting i Livsvitenskapsbygget. Mye av NCMMs basisutstyr, som frysere, 

inkubatorer, sentrifuger o.l. begynner å bli gammelt, og det er usikkert hvor mye av det som 

kan og bør flyttes videre. Vi forventer at NCMM kommer til å måtte finansiere en del av dette 

fra egen bevilgning. 

Nettobidraget forventes å være rimelig stabilt, dog med en liten økning i 2025 og 2026 og 

videre, som gjenspeiler en liten økning i prosjektinngangen som følge av fellesløftet og ERC. 

Det er en risiko for at vi ikke får tilslag på like mange prosjekter som vi har budsjettert med, 

men nettobidraget er lite sammenlignet med de øvrige inntektsstrømmene til senteret, og vil 

derfor ha mindre påvirkning på virksomheten enn graden av grunnfinansiering av senteret. 



Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til  Fakultetsstyret 
Fra  Dekan 

Sakstype: 
Møtesaksnr.: 
Møtedato: 
Notatdato: 
Arkivsaksnr.: 

Vedtakssak 
11/22 
08. mars 2022 
08. februar 2022 
2022/297

Saksbehandler: Aleksandra Weder Sawicka 

Forslag av valgkomité for dekanvalget ved Det medisinske 
fakultet 

Formål og saksfremstilling 

I 2022 skal det gjennomføres dekanvalg på Det medisinske fakultet. Valgreglement for 
Universitetet i Oslo § 22 regulerer hvem valgkomité skal bestå av: en student, en teknisk-
administrativ ansatt og to vitenskapelig ansatte fra fakultetet. 

Saksgang:  
Saken om valgkomité for dekanvalg 2022 ble tatt opp Utvidet ledermøte 14. desember 2021 
og tre ganger i Lederforum – 14. desember 2021, 18. januar og 1. februar 2022. Alle 
instituttene og NCMM har tilsendt navn på sine kandidater til komitéen. Dekanatet 
representert av Ivar P. Gladhaug og Hans Mossin har foreslått følgende personer til 
valgkomitéen: 

- Kristin Bjørnland (Klinmed)
- Terje P. Hagen (Helsam)
- Alieu Cham (IMB)
- studentrepresentant foreslått av MSU

Fakultetsstyret bes om å godkjenne forslaget. Saken skal sendes videre til Universitetsstyrets 
ansettingsutvalg (TU) som godkjenner valgkomité for valg av dekan/prodekan etter forslag 
fra fakultetet.  

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret foreslår følgende personer til valgkomitéen: 

- Kristin Bjørnland (Klinmed)
- Terje P. Hagen (Helsam)
- Alieu Cham (IMB)
- studentrepresentant foreslått av MSU

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#22
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#22
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Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 



Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til  Fakultetsstyret 
Fra  Dekan 

Sakstype: 
Møtesaksnr.: 

Vedtakssak 
12/22 

Møtedato: 08. mars 2022
Notatdato: 09. februar 2022
Arkivsaksnr.: 2022/296
Saksbehandler: Aleksandra Weder Sawicka 

Oppnevning av nytt medlem i valgstyre ved Det medisinske 
fakultet for perioden 8.3.2022-31.12.2025 

Formål og saksfremstilling 

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. 

Valgstyret ved fakultetet består av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk-administrativt tilsatt og 
en student. Studentene (MSU) oppnevner selv en representant. 

I Fakultetsstyremøte 15. desember 2021 ble følgende personer oppnevnt som medlemmer til 
valgstyret for perioden 1.1.2022- 31.12.2025: 
• Professor Stine Marie Ulven (IMB)
• Professor Kåre Inge Birkeland (Klinmed)
• Kontorsjef Knut Tore Stokke (Helsam)

Stine Marie Ulven informerte Fakultetssekretariatet i e-post i januar 2022 at hun ønsker å si 
opp vervet som medlem i valgstyret. Fakultetsledelse foreslår Professor Kirsten Bjørklund 
Holven (IMB) som nytt medlem i valgstyret. 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret oppnevner Professor Kirsten Bjørklund Holven (IMB) som medlem til 
valgstyret for perioden 8.03.2022- 31.12.2025. 

Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 



 

Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 
 
 

 

Til  Fakultetsstyret 
Fra  Dekan 

 
Sakstype: Vedtakssak 
Møtesaksnr.: 13/22 
Møtedato: 08. mars 2022 
Notatdato: 09. februar 2022 
Saksansvarlig: Fung. administrasjonssjef Jorun Ur 

 

Oppnevning av valgkomite for instituttledervalg ved Institutt 
for klinisk medisin 2022 

Formål og saksfremstilling 
Fungeringsperioden for instituttledelsen ved Klinmed utløper 31.12.2022. Instituttrådet 
vedtok 12.1.2022 at instituttleder for perioden 2023–2026 fortsatt skal rekrutteres ved valg. I 
henhold til anbefaling i UiOs valgreglement §22 ønsker instituttet at det oppnevnes 
valgkomite for instituttledervalg. Det er fakultetsstyret som iht. valgreglementet formelt 
oppnevner komiteen. Valgkomiteen skal bestå av to vitenskapelig ansatte, en teknisk-
administrativt ansatt og en student. Valgkomiteens oppgave er å gjøre stillingsbeskrivelsen 
kjent for velgere og potensielle kandidater, aktivt søke etter egnede kandidater og presentere 
kandidatene på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner 
for rollen.  
 
Følgende kandidater foreslås: 
Professor II Hanne Flinstad Harbo 
Professor Tom Hemming Karlsen 
Seniorrådgiver Venke Jenssen 
Studentrepresentant (utpekes av MSU) 
 
Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgkomite for instituttledervalget ved 
Klinmed 2022: 
Professor II Hanne Flinstad Harbo 
Professor Tom Hemming Karlsen 
Seniorrådgiver Venke Jenssen 
Studentrepresentant (utpekes av MSU) 
 
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 



Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til  Fakultetsstyret 
Fra  Dekan 

Sakstype: 
Møtesaksnr.: 
Møtedato: 
Notatdato: 
Arkivsaksnr.: 

Vedtakssak 
14/22 
8. mars 2022 
10. februar 2022 
2018/5081

Saksansvarlig: Knut Tore Stokke 

Oppnevning av valgkomite – instituttledervalg ved Institutt for 
Helse og samfunn 

Formål og saksfremstilling 
Det skal høsten 2022 velges instituttleder ved Institutt for helse og samfunn for en ny 
fireårsperiode.  

Vi henviser til valgreglementets § 22 og ber om at fakultetsstyret oppnevner følgende 
valgkomite for valget:  
Professor Anne Moen 
Førsteamanuensis Sigurd Høye 
Seniorrådgiver Sissel Aastorp 
Studentrepresentant (utpekes av MSU) 

Alle representanter er forespurt og har sagt seg villig.  

Den foreslåtte valgkomiteen er satt sammen etter innspill fra de ansatte. 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomite for valg av instituttleder for perioden 2023-
26: 
Professor Anne Moen 
Førsteamanuensis Sigurd Høye 
Seniorrådgiver Sissel Aastorp 
Studentrepresentant (utpekes av MSU) 

Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 
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