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Sammendrag 

 
 
Fakultetets viktigste arbeid i 2010 vil være å iverksette den nye organiseringen ved fakultetet for å 

oppnå våre målsettinger i forskning og utdanning. Det vil også være viktig å få den nye organisasjonen å 
fungere godt i relasjon til resten av universitetssamfunnet og viktige samarbeidspartnere. 

 
Et av hovedområdene for fakultetets faglige prioriteringer i 2010 er arbeidet med de nye tematiske 

områdene. Fakultetsledelsen har store forventninger til denne organiseringen av fakultetets forskning. 
Parallelt med denne prosessen skal fakultetet utarbeide en ny strategisk plan. 
 

Det medisinske fakultet legger ikke opp til mange nye satsinger i 2010, men ønsker å konsentrere 
seg på noen få sentrale områder som bygger opp under UiOs årsplan, dette gjelder blant annet arbeidet 
med å styrke både økonomi- og innkjøpsfunksjonen. 
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Dokumentegenskaper 

Dato: 18. januar 2010 
Status: Godkjent 

 
 
Mål og prioriteringer 2010 

 
 Årsplanen for 2010 er i stor grad en videreføring av prioriteringene fra 2009. Fjoråret var preget av 

store organisasjonsprosesser, med endringer i hele fakultetsstrukturen og for økonomi- og 
personalfunksjonen. Arbeidet med å oppnå de ønskede effekter av disse endringene vil strekke seg over 
flere år, så det er nødvendig å prioritere dette også i 2010. Dette inkluderer økt fokus og økte ressurser 
til innkjøps- og økonomiarbeidet, hvor fakultetet nå har en unik mulighet til større profesjonalitet på 
området. 

 
Fakultetet vil videreføre arbeidet med internasjonalisering. Den nyetablerte seksjonen har i 2010 

fått et utvidet ansvarsområde og bemanningen er styrket. Vi håper å se resultater i form av økt antall 
utvekslingsstudenter og økt antall EU-finansierte prosjekter på sikt. 

 
Fakultetet har som mål å få på plass en ny forskningsorganisering, med store tematiske områder på 

tvers av instituttinndelingen i 2010. Videre mener vi at vi har de nødvendige forutsetninger for å få flere 
sentre for fremragende forskning ved fakultetet, og vil starte posisjonering i forhold til NFRs utlysning av 
dette i 2010. 

 
Fakultetet vil ha økt fokus på studiekvalitetsarbeidet og bedre lærings- og arbeidsmiljø i 2010. 
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Forskning 

Hovedmål  

Det medisinske fakultetet skal bidra til at UiO styrker sin stilling som forskningsuniversitet 
av høy internasjonal standard 
 

Målindikatorer:  

 
 

Resultater pr 
vitenskapelig årsverk 1) 

Resultat Prognose  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Doktorgrader pr vit. 
ansatt 

0,28 0,27 0,38 0,48 0,50 0,51 0,49 0,50 0,50 

NFR inntekter pr vit. 
ansatt 

268 261 270 336 314 312 312 287 294 

EU inntekter pr vit. ansatt 15 27 26 31 31 35 37 41 41 

Publikasjonspoeng pr vit. 
ansatt 

0,9 0,9 1,0 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 

Kilde: Langtidsbudsjettet 2009-2013 
1) Definisjonen omfatter professor, professor II, førsteamanuensis, førstelektor, amanuensis, 
universitetslektor, forsker, postdoktor og stipendiat 
 

Delmål 1 Løfte kvaliteten på forskning med utgangspunkt i de faglige prioriteringene 

Fakultetet ønsker å løfte allerede godt fungerende forskningsmiljøer. Av hensyn til undervisningen i 
profesjonsstudiet i medisin, må fakultetet sikre at vi har vitenskapelig ansatte som kan gi 
forskningsbasert undervisning i de 30 ulike fag studieprogrammet omfatter. Fakultetet vil også arbeide 
for å styrke kvaliteten på forskningen på de svakere områdene.  
 

Risikoelementer: 

Iverksettingen av fakultetets nye organisasjon vil bli meget arbeidskrevende i 2010. For alle våre ansatte 
som også har et tilsettingsforhold i Oslo universitetssykehus, vil også ha en krevende tid med de 
prosesser som foregår der. Disse overordnede utfordringer vil kreve oppmerksomhet, både faglig og 
administrativt, som kan vanskeliggjøre arbeidet med en ny forskningsorganisering. 
Fakultetets manglende økonomiske handlingsrom gjør også prosessen med nye tematiske 
forskningsområder utfordrende.   

Tiltak: 

 
Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist 
Etablere nye tematiske områder i 
tråd med fakultetets faglige 
prioriteringer/matriseorganisering av 
forskning. 
(Samarbeid med Helse Sør-Øst) 
 

Forskningsdekan Bedre forskning. 
Svake forskningsområder 
styrkes gjennom integrering i 
større forskningsgrupper. 
Translasjonsforskning 

31.12.2010 
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Posisjonering i forhold til ny 
søknadsrunde for SFF. 
 

Forskningsdekan To nye SFF’er ved fakultetet 31.12.2010 

Tildeling av stillinger til faglig 
prioriterte områder 

Dekanus i 
samarbeid med 
instituttlederne 

Bedre forskning. Løpende 

 

Delmål 2 Økt satsing på internasjonalisering 

Forskning handler i stadig større grad om samarbeid og nettverk, på tvers av fag- og landegrenser. For å 
løfte oss må vi samarbeide med de beste i utlandet. Fakultetet vil legge til rette for våre forskere for å få 
innpass i internasjonale nettverk og at den internasjonale finansiering øker, spesielt fra EU-systemet. 
Det er også en målsetting at de gode studentene fra utlandet velger seg til våre studier. Det er derfor 
viktig at vår nyetablerte seksjon for internasjonalisering bistår instituttene og enkeltforskere for å nå 
disse målene. 

Tiltak: 

 
Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist 
Økt samhandling mellom 
internasjonal seksjon og instituttene 
og den enkelte forsker 

Dekan og 
instituttledere 
Internasjonal 
seksjon 
 

Mer internasjonalt 
samarbeid 

Løpende 

Øremerke en stilling med spesielt 
ansvar for EU-rådgivning 

Internasjonal 
seksjon 

Økt EU-finansiering 31.12.2010 

 

Delmål 3 Styrke forskerutdanningen 

Det er et sterkt økende antall kandidater på fakultets doktorgradsprogram. Et omfattende arbeid med 
organisering er gjennomført, men det er fortsatt behov for å iverksette tiltak med sikte på å sikre 
kvaliteten og øke gjennomføringshastigheten. 

Tiltak: 

 
Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist 
Gjennomgang og forbedring av 
kursporteføljen 

Forskningsdekan i 
samarbeid med 
forskerutdanning
slederen 
 

Økt kvalitet 30.06.2010 

Tettere oppfølging av stipendiatene, 
etablere stipendiatfora, systematisk 
midtveisevaluering 

Forskningsdekan i 
samarbeid med 
Forskerutdanning
slederen 

Økt kvalitet og 
gjennomføring 

30.06.2010 
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Utdanning  

Hovedmål 

Det medisinske fakultet vil bidra til at UiO utdanner kandidater med fagkompetanse på 
høyt europeisk nivå og gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling – både som 
fagpersoner og samfunnsborgere. 
 

Delmål 4 Styrke kvalitet og relevans i utdanningen fra bachelor til forskernivå 

Kvalitetssikre våre utdanninger gjennom eksterne evalueringer og oppfølging av evalueringene. 
 

Risikoelementer: 

Det medisinske fakultet har ved tidligere budsjettinnstramninger valgt å ikke kutte i studietilbud, 
undervisningsomfang/studiekvalitet eller andre tilbud til studentene. Hvis fakultetets vanskelige 
økonomiske situasjon ikke bedres, må også studie- og undervisningstilbudet vurderes, selv om dette ikke 
var aktuelt i 2010.  

Tiltak: 

 
Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist 
Gjennomføre ekstern periodiske 
programevalueringer ved 
sykepleievitenskap og helsefag 
 

Studiedekanen Forbedring av 
studieprogrammene 

30.06.2010 

Innføre OSCE i 12. semester i 
medisinstudiet 

Studiedekanen Kvalitetssikring av 
studentenes kunnskaper, 
ferdighetsnivå og holdninger 
 

30.06.2010 

Alle semestre i medisinstudiet skal 
ha reviderte læringsmål 
 

Studiedekanen Bedre studiesituasjonen for 
studentene 

31.12.2010 

Innføre formativ eksamen i 11. 
semester med sammenligning av 
utenlandske læresteder/ 
benchmarking 
 

Studiedekanen Ha grunnlag for å 
sammenligne med andre 
læresteder 

31.12.2010 

Gjennomgå alle skriftlige eksamener 
med henblikk på validitet, reliabilitet 
og i hvilken grad de dekker 
læringsmålene  
 

Studiedekanen Forbedring av skriftlig 
eksamen, kvalitetssikring av 
studentenes kunnskaper 

31.12.2010 

Økt deltakelse i 
spesialistutdanningen av leger 

Dekanus Forbedre og forkorte 
spesialistutdanningen av 
leger, samt sikre at 
utdanningen blir 
vitenskapsbasert 
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Kunnskap i bruk            

 

Hovedmål 

Det medisinske fakultet vil bidra aktivt til at forskningsbasert kunnskap nyttiggjøres i 
samfunnet og arbeide for å gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og oppdatert 
kunnskap om forskningens resultater. 
 
 
Gjennom legers og annet helsepersonells daglige interaksjon med pasienter og pårørende 
nyttiggjøres forskningsbasert kunnskap. Våre forskere er i hyppig kontakt med 
massemedia. Det medisinske fakultet vil fortsette å bidra til dette. 
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Ressursene 

Hovedmål 

Medarbeiderne: Søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer 
kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som 
arbeidsplass skal UiO preges av likeverd, respekt, deltakelse og 
medbestemmelse. 

Organisasjonen:  Være en utviklings- og handlingsdyktig organisasjon, som aktivt søker 
impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra 
medarbeidere og studenter, og evner å prioritere for å innfri faglige 
ambisjoner. 

Økonomien: Ha et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å realisere egne faglige 
ambisjoner, og bruke de midler universitetet selv disponerer 
målrettet og effektivt.         

Infrastruktur: Infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under det faglige 
ambisjonsnivået for forskning, utdanning og formidling og sikre 
ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø der trivsel, 
estetisk kvalitet og moderne HMS-krav er ivaretatt.  

 

Delmål 5 Forankre og tydeliggjøre lederrollen 

Fakultetet vil arbeide med en bevisstgjøring og konkretisering av lederroller på alle nivåer, samt en 
opplæring som omfatter kunnskaper og ferdigheter hos lederne. 
 
 

Risikoelementer: 

Den største risikoen for å mislykkes med å forankre og tydeliggjøre lederrollen ved fakultetet er det 
store lederspennet ved de fleste instituttene. Arbeidet med å finne en styringsstruktur på 
grunnenhetsnivå må prioriteres i 2010. 
 

Tiltak: 

 
Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist 
Kurs og seminarer, egne og i regi av 
UiO 

Dekanus i 
samarbeid med 
instituttene 
 

Forankre og tydeliggjøre 
lederrollen 

 

Kursing av forskere i 
forskningsledelse 

Prodekan for 
forskning i 
samarbeid med 
instituttlederne 

Bedre ledelse av 
forskningsgruppene 
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Delmål 6 Sikre godt arbeids- og læringsmiljø 

Et godt fysisk og psykososialt arbeids- og læringsmiljø er en forutsetning for å nå våre overordnede 
målsetninger for forskning og undervisning. Fakultetets ledere må ha økt oppmerksomhet mot HMS-
arbeidet. 

Risikoelementer: 

UiO har betydelig kunnskap om arbeids- og læringsmiljø. Det er en risiko at denne kunnskapen ikke 
utnyttes i en nødvendig kombinasjon med lokalkunnskap. 
 

Tiltak: 

 
Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist 
Alle ledere på fakultetet 
gjennomfører HMS-kurs 

Dekanus Øke bevissthet og utvikle 
lederes kompetanse og 
ferdigheter relatert til 
arbeids- og læringsmiljø 
 

31.12.2010 

Gjennomføre medarbeidersamtaler i 
alle stillingsgrupper på fakultetet 
 

Alle ledere med 
personalansvar 

Alle ansatte skal få tilbud 
om medarbeidersamtale 

31.12.2010 

Etablere ny LAMU-organisasjon Fakultets-
direktøren 

Økt fokus på HMS-arbeidet 31.12.2010 

 
 

Delmål 7 Bedre UiOs rammevilkår, finansiering og omdømme 

Fakultetets ambisjoner forutsetter økte eksterne tildelinger og en bevisst prioritering av de interne 
bevilgninger.  Fakultetet ønsker å bidra til at våre forskere i enda større grad blir vinnere i konkurransen 
om forskningsmidler fra eksterne nasjonale og internasjonale finansieringskilder, samt private 
bidragsytere.  Vi vil også bidra til å sikre en god fordeling av midlene på fakultetets forskere, slik at vi får 
best mulig utnyttelse av den betydelige intellektuelle ressurs de vitenskapelige ansatte representerer.  
 

Tiltak: 

 
Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist 
Tilrettelegg for forskningssamarbeid 
gjennom tematisk organisering og 
nettverk.  
 

Prodekan for 
forskning, 
instituttledere 

Økt ekstern finansiering 31.12.2010 

Påvirke eksterne finansieringskilder 
til åpne utlysninger. Aktivt arbeid 
overfor alumni og andre private 
potensielle donorer 

Prodekan for 
forskning, 
instituttledere, 
enkeltforskere 
 

Økt ekstern finansiering  
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Delmål 8 Ha en effektiv og profesjonell forvaltning og sikre etterlevelse av lovpålagte 
krav 

Målsettingen om å være et fremragende europeisk forskningsuniversitet krever også en effektiv 
forvaltning med høy kvalitet. Fakultetet vil i 2010 sikre en god implementering og oppfølging av vår nye 
organisatoriske struktur, i samspill med administrative tjenester. 
 

Risikoelementer: 

Fakultetet har store utfordringer i forbindelse med den nye organisasjonen, samt omorganiseringen av 
økonomi- og personalfunksjonen. Omfanget av oppgaver, spesielt på økonomi- og innkjøpsområdet vil 
være betydelige i 2010. Det vil derfor være kritisk at vi får rekruttert riktige personer til de nye 
stillingene, samt å prioritere oppgavene.  
 

Tiltak: 

 
Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist 
Gjennomgang av innkjøps-
organiseringen ved fakultetet 
 

Fakultets-
direktøren 

 30.06.2010 

Tilsetting i 2 innkjøperstillinger  Aktuelle 
grunnenheter 

 30.06.2010 

 

Delmål 9 Økonomiforvaltningen ved fakultetet 

Forvaltningen av fakultetets ressurser ivaretas av våre ledere med støtte fra administrasjonene. 
Fakultets- og instituttledelsen vil i 2010 sikre at forvaltningen oppfyller alle formelle krav.  
 

Risikoelementer: 

Fakultetet har store utfordringer i forbindelse med den nye organisasjonen, samt omorganiseringen av 
økonomi- og personalfunksjonen. Omfanget av oppgaver, spesielt på økonomi- og innkjøpsområdet vil 
være betydelige i 2010. Det vil derfor være kritisk at vi får rekruttert riktige personer til de nye 
stillingene, samt å prioritere oppgavene.  
 

Tiltak: 

 
Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist 
Iverksette ny organisering av 
økonomifunksjonen 

Fakultets-
direktøren 

Etablering av nye rutiner, 
heve kvaliteten og 
standardisering av 
økonomiforvaltningen ved 
fakultetet. 

31.12.2010 
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Årsbudsjett 2010 

 

Endringer i forhold til fjoråret 

En økning i post 50-52 på ca 20 mill kroner. 
Generell lønns og prisøkning på kostnadene. 
 

Forutsetninger 

Det antas omtrent likt aktivitetsnivå på eksterne prosjekter.  Dette vil generere overheadinntekter.  
 
Overgangen til totalregnskapsføring [TRF] innebærer en større usikkerhet om beregning av overhead, 
egenandel og frikjøp mellom basis og EFV. Det er forutsatt at effekten av omlegging til TRF skal være 
tilnærmet resultatnøytral. 
 
Vi har ikke lagt inn nye stipendiater finansiert av EMBIO eller Etikkprogrammet. Uforutsette tildelinger 
vil øke både inntekter og kostnader omlag like mye. 
 
Vi har ikke tatt hensyn til innføring av aktivering og avskrivning da effekten er vanskelig å beregne. Vi 
mangler oversikt over inngangsbalanse og gjenværende levetid, som grunnlag for beregning av total 
avskrivning. 
 

Budsjettoversikt 

 

Post 
Prognose 2009 per 
01.10.09 

Budsjett 2010 ** 

Basisvirksomheten   

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -8 mill 4 mill 

     Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak) 22 mill *  

Sum årlig inntekt (isolert) -587 mill -603 mill 

Sum årlig kostnad (isolert) 605 mill 615 mill 

Eksternt finansierte prosjekter ***   

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -134 mill -138 mill 

Sum årlig inntekt (isolert) -445 mill -449 mill 

Sum årlig kostnad (isolert) 405 mill 445 mill 

Totalt   

Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) -142 mill -132 mill 

Sum årlig inntekt (isolert) -1032 mill -1052 mill 

Sum årlig kostnad (isolert) 1010 mill 1060 mill 

 
 * Anslag utfra bundne midler pr 31.12.2008 (REK utgjør ca 10 mill) 

 ** Budsjett pr 1.10.2009 levert med tentativ ramme 

 *** Dette avviker noe fra LTB fra 1.10.09. Vi har justert EFP utfra regnskapstall desember 2009 


