Dato: 12. juni 2017

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet
Teorifagsbygget, Hus 5, styrerom 5604
19.06.2017
08.30-13.00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
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Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off. Arkivref.

FS 24/17

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 25/17

Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 3. mai 2017

OS 19/17

Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 20/17

Orientering til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige
fakultet om status MH2

2017/3240

OS 21/17

Refordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger for 2018Helsefaks prioritering

2017/443

OS 22/17

Orientering om prolongering av Tilsettingsutvalget (TU) ved
Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 1. august-31.
desember 2017

2017/3235

OS 23/17

Orientering om oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter i
Tilsettingsrådet (TU) ved Det helsevitenskapelige fakultet i
perioden 1.8.2017-31.7.2019

2017/2598

OS 24/17

Orientering om Tromsø 7 sluttrapport

2017/3339

OS 25/17

Økonomirapport pr. 1. tertial 2017 - Det helsevitenskapelige
fakultet

2017/1190

FS 26/17

Status disponeringer av fakultetets strategiske midler per
30.05.2017

2016/1111

FS 27/17

Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018

2017/2189

FS 28/17

Helsefaks årsrapport om HMS for 2016

2016/8778

FS 29/17

Status avdeling for komparativ medisin og oppfølgingstiltak

2016/2594

FS 30/17

Rapport forskning 2016

2017/2686

FS 31/17

Møteplan for 2018 for fakultetsstyret ved Det
helsevitenskapelige fakultet

2017/138

2017/138

Møtet starter med en presentasjon av proressor Catharina Elisabeth Arfwedsson Wang av
forskningsprosjektet «God start for små i nord».
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FS 24/17 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

3

Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/138/ASS032
Dato: 08.06.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:
25/17

Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 3. mai 2017
Innstilling til vedtak:
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte den 3. mai 2017 godkjennes.

Begrunnelse:
Fakultetsstyret har behandlet møteprotokollen på sirkulasjon, med merknadsfrist 19. mai 2017.
Arnfinn Sundsfjord
Dekan
–

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Åshild Strømmesen
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet
Rådsrommet, MH-bygget
03.05.2017
11:00-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Camilla Stoltenberg
Marit Lind
Ole Morten Seternes
Åshild Fause
Eiliv Lund
Britt Vigdis Ekeli
Rita Kristin Klausen
Eirik Sødal Vole
Vibeke Guddingsmo
Eivind Feren Kaltenborn
Heidi Isaksen
Ragnar Leiros

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Ekstern representant
Ekstern representant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Arnfinn Sundsfjord
Kjetil Kvalsvik
Geir Lorem
Sameline Grimsgaard
Jan H. Rosenvinge
Trond Nylund
Torgunn Wærås
Trine Glad
Verena Woltering
Kine Nilsen

Stilling
Dekan, fra kl. 13.30
Fakultetsdirektør
Prodekan utdanning
Prodekan forskning
Prodekan forskerutdanning
Ass. fakultetsdirektør
Seksjonsleder, Seksjon for formidling
Seksjonsleder, Seksjon for utdanningstjenester
Rådgiver, Seksjon for utdanningstjenester
Rådgiver, Seksjon for økonomi og personal

Merknader
Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av «Fra Basalforskning til innovasjon» av
professor Bård Smedsrød.
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Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

FS 16/17

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 17/17

Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte den 6.
mars 2017

2017/138

FS 18/17

Godkjenning av referat fra sirkulasjonssak til
fakultetsstyret i perioden 31. mars-7. april 2017

2017/138

OS 10/17

Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 11/17

Orientering om fullmakts sak 64/17 - prolongering av
fakultetsstyret

2017/1139

OS 12/17

Fullmaktsak: Prolongering av instituttstyrer ved Det
helsevitenskapelige fakultet ut 2017

2016/5341

OS 13/17

Status i arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell
Helsefak 2018

2017/2189

OS 14/17

Orientering ADM2020 - handlingsplan,
omstillingsavtale og stillingsstopp

2016/1514

OS 15/17

Overordnet samarbeidsavtale mellom Det
helsevitenskapelige fakultet og Universitetssykehuset i
Nord-Norge

2017/2474

OS 16/17

Muntlig orientering om søkertall for studieåret
2017/2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet

2016/9539

OS 17/17

Oppfølging av tall for studier ved Helsefak fra
studiebarometeret 2016

2017/2277

OS 18/17

Orientering om rapport fra gjennomgang av
studieporteføljen masternivå

2016/490

FS 19/17

Rapportering om utdanningskvalitetet for studieåret
2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet

2017/91

FS 20/17

Rullering av handlingsplan - Utdanningsdelen - Helsefak

2017/2461

FS 21/17

Strategisk styrking av utdanningsforskning for strategisk
prosess mot en fornyet søknad om Senter for
fremragende utdanning innen tverrprofesjonell
samarbeidslæring (SFU-TPS).

2017/2467

FS 22/17

Helsefaks priser for 2017 Formidlingsprisen /
Utdanningsprisen /
Undervisningsprisen/Forskningsprisen / Pris til yngre
forsker

FS 23/17

Eventuelt
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X

Arkivref.

2017/2389

Side 2

FS 16/17 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /
Fakultetsstyret godkjente enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.
FS 17/17 Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte den 6. mars 2017 2017/138
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteprotokollen fra fakultetsstyremøte den 6. mars 2017.
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøtet den 6. mars 2017.
--- slutt på innstilling ---FS 18/17 Godkjenning av referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret i
perioden 31. mars-7. april 2017 2017/138
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteprotokollen fra saker behandlet på sirkulasjon i perioden
31. mars til 7. april 2017.
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner møteprotokollen fra tilsettingssak
behandlet på sirkulasjon av styret, i perioden 31. mars -7. april 2017.
--- slutt på innstilling ---OS 10/17 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017
Fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik orienterte muntlig om følgende saker.
 Dekan Arnfinn Sundsfjord deltar på møte i arbeidsgruppen som skal legge frem forslag på
fremtidig organisasjonsstruktur ved UiT Norges arktiske universitet. Universitetsstyret har
vedtatt at det skal bli færre fakultet. Arbeidsgruppens rapport vil bli sendt på høring, før den skal
behandles av universitetsstyret, den 29. juni 2017.
 AKM3. Helsefak var ikke kjent med stengningen av smådyrsavdelingen under bygging av MH2.
Fakultetsstyret har tidligere godkjent at det settes av inntil 30 millioner av utstyrsbevilgningen til
MH2 til bygging av AKM3. Nye forhandlingene med entreprenør har hittil ikke ført frem. Det er
en uavklart situasjon om AKM3 kan realiseres. Finansiering av bygget er avhengig av hva
universitetsstyret er villige til å bevilge. Helsefak er i dialog med universitetsdirektøren for å
synliggjøre fakultetets behov for AKM3.
Styret ba om å få fremlagt en skriftlig sak til junimøtet. Der det fremgår hvilke beslutninger som
må tas fremover og de økonomiske konsekvensene for fakultetet.
 MH2 er i rute. Overordnet brukergruppe har vedtatt fordeling av investeringsmidler, med en
reserve på 15-20 mill. Arbeidet med å utarbeide anbudsanskaffelser og leveringstidspunkter
starter opp umiddelbart. MH2 skal være innflyttingsklart i juni 2018.
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Vedtak
Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

OS 11/17 Orientering om fullmakts sak 64/17 - prolongering av fakultetsstyret 2017/1139
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
OS 12/17 Fullmaktsak: Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet ut 2017
2016/5341
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 13/17 Orienteringssak FS 13-17 Status i arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell ved
Helsefak 2018 2017/2189
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
Merknad: Fakultetsstyret ba om at ordningen evalueres etter noen år.
OS 14/17 Orientering ADM2020 - handlingsplan, omstillingsavtale og stillingsstopp 2016/1514
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 15/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Det helsevitenskapelige fakultet og
Universitetssykehuset i Nord-Norge 2017/2474
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017
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Vedtak
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
OS 16/17 Muntlig orientering om søkertall for studieåret 2017/2018 ved Det helsevitenskapelige
fakultet 2016/9539
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 17/17 Oppfølging av tall for studier ved Helsefak fra studiebarometeret 2016 2017/2277
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
OS 18/17 Orientering om rapport fra gjennomgang av studieporteføljen masternivå 2016/490
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
Merknad: Styret kan sende høringsinnspill på epost til Kjetil Kvalsvik.
FS 19/17 Rapportering om utdanningskvalitetet for studieåret 2016 ved Det helsevitenskapelige
fakultet 2017/91
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak
Fakultetsstyret gjorde enstemmig følgende vedtak.
1. Utdanninger som ikke oppfyller kandidatmåltall (snitt 2012-2016) eller får resultater fra
evalueringer som avdekker behov for forbedringer, skal lage handlingsplaner for å oppfylle
disse. Handlingsplanene drøftes i dialogmøter med dekanen, og legges fram for fakultetsstyret.
2. Revidere handlingsplan for studentrekruttering. Utdanninger med svak søkning og/eller lave
opptakspoeng skal prioriteres i rekrutteringsarbeidet framover.
3. Følge opp universitetsstyrets vedtak om masterporteføljen (vedtak 29. juni 2017).
4. Gjennomgang av fakultetets avtaleportefølje for studentutveksling, samt kvalitetssikring av
utdanningstilbudet ved partnerinstitusjoner. Antallet avtaler skal ned, og kvalitetssikrede
populære avtaler utvides til flere utdanningsområder.
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5. Kvalitetssikre evalueringsrutiner og forskningsbasering av utdanningene gjennom rekruttering av
en professor innen utdanningsforskning, samt å styrke samarbeidet med Center for Health
Education ved University of Maastricht.
6. Videreføre arbeidet med samarbeidsavtaler med praksis - både med henhold til kapasiteten i
spesialisthelsetjenesten og med tanke på å styrke samarbeidet med den kommunale helsetjeneste
i hele landsdelen. Anbefalingene i «Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglige høyere
utdanning (UHR 2016) legges til grunn for arbeidet med utviklingen av praksisfeltet.
7. Videreføre arbeidet med å forbedre gjennomføring av ph.d.-utdanningene.
8. For å øke studentenes oppslutning av studiebarometret så timeplanfestes det tid til å besvarelse
undersøkelsen.
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner rapport om utdanningskvalitet med de merknader som framkom på møtet.
Fakultetsstyret vedtar følgende oppfølingspunkter, og ber om rapportering om status på disse i neste års
rapport.
9. Utdanninger som ikke oppfyller kandidatmåltall (snitt 2012-2016) skal lage en handlingsplan for
å oppfylle disse. Handlingsplanene drøftes i dialogmøter med dekanen, og legges fram for
fakultetsstyret.
10. Revidere handlingsplan for studentrekruttering. Utdanninger med svak søkning og/eller lave
opptakspoeng skal prioriteres i rekrutteringsarbeidet framover.
11. Følge opp universitetsstyrets vedtak om masterporteføljen (vedtak 29. juni 2017).
12. Gjennomgang av fakultetets avtaleportefølje for studentutveksling, samt kvalitetssikring av
utdanningstilbudet ved partnerinstitusjoner. Antallet avtaler skal ned, og kvalitetssikrede
populære avtaler utvides til flere utdanningsområder.
13. Kvalitetssikre evalueringsrutiner og forskningsbasering av utdanningene gjennom rekruttering av
en professor innen utdanningsforskning, samt å styrke samarbeidet med Center for Health
Education ved University of Maastricht.
14. Videreføre arbeidet med samarbeidsavtaler med praksis - både med henhold til kapasiteten i
spesialisthelsetjenesten og med tanke på å styrke samarbeidet med den kommunale helsetjeneste
i hele landsdelen. Anbefalingene i «Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglige høyere
utdanning (UHR 2016) legges til grunn for arbeidet med utviklingen av praksisfeltet.
15. Videreføre arbeidet med å forbedre gjennomføring av ph.d.-utdanningene.
--- slutt på innstilling ---FS 20/17 Rullering av handlingsplan - Utdanningsdelen - Helsefak
2017/2461
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Vedtak

Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar endringer i handlingsplanen slik det framkommer av vedleggene.

--- slutt på innstilling ---FS 21/17 Strategisk styrking av utdanningsforskning for strategisk prosess
mot en fornyet søknad om Senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell
samarbeidslæring (SFU-TPS). 2017/2467
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

10

Side 6

Vedtak
Fakultetsstyret slutter seg enstemmig til innstillingen.
Merknad: Fakultetsstyret anmoder om at det bør prioriteres å tildele den som får stillingen Ph.D og/eller
Post doc for å ytterlige styrke denne satsningen fra fakultetet.
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret slutter seg til de vurderinger som ligger til grunn for å kunne å fremme en ny
søknad om Senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell samarbeidslæring (SFUTPS).
2. Fakultetsstyret støtter at det lyses ut en vitenskapelig stilling i utdanningsforskning med
finansiering slik det fremkommer i saksgrunnlaget.
--- slutt på innstilling ---FS 22/17 Helsefaks priser for 2017 Formidlingsprisen / Utdanningsprisen /
Undervisningsprisen/Forskningsprisen / Pris til yngre forsker 2017/2389
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017
Åshild Fause og Rita Kristin Klausen erklærte seg inhabile og forlot møtet under behandling av saken.
Vedtak
Fakultetsstyret vedtok enstemmig innstillingen.
Innstilling til vedtak:
1. Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2017:
 Forskningsprisen
 Pris til yngre forsker
 Utdanningsprisen
 Undervisningsprisen
 Formidlingsprisen
2. Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av prisutdelingen, mens vinnerne
offentliggjøres først under sommerfesten 19. juni 2017.
--- slutt på innstilling ---FS 23/17 Eventuelt /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 03.05.2017
Åshild Fause og Rita Kristin Klausen tiltrer møte.
Professor Eiliv Lund ba om at fakultetsstyret vedtar at alle forskerlinje studenter får tildelt den samme
summen i driftsmidler, uavhengig av om forskerlinje studentene gjennomfører eksperimentell eller ikke
eksperimentell forsking.
Vedtak
Fakultetsstyret ber administrasjonen om å utrede saken og gi styret en orientering i et senere styremøte.
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OS 19/17 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /

12

Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/3240/ASS032
Dato: 01.06.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:
20/17

Orientering til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet om status MH2
Vedlagt er referat fra overordnet brukergruppe angående status for MH2. Informasjon om
ombyggingsområder og status for arealfordeling, samt forslag til budsjett.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Trond Nylund
Vedlegg
1
Referat fra Overordnet brukergruppe MH2 28. april 2017
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DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET
MH2 PROSJEKT - OBG

Agenda møte overordna brukergruppe 28.04.17

Møte: Overordnet brukergruppe MH2

Møtedato: 28.04.17

Møteleder/referent: Trond Nylund/Gunn Inger
Jæger

Arkivref.: Prosjektområde sharepoint

Til stede: Trond Nylund, Frank Steinar Nielsen, Gerd Sissel Furumo, Kjetil Kvalsvik, Arnfinn
Sundsfjord, Torbjørn Søreng, Karen Kristine Sørensen, Merethe Berger Håkonsen
Forfall: Einar Bugge, Trond Flægstad, Anika Mackenroth, Wenche Andresen, Nils Johan Lysnes

1.Status prosjekt- generell informasjon
K204 og K202, begge prosjektene er i rute. Overtagelse av MH2 –K202, april 2018, innflytting
juni 2018.
Informasjon og punkter til oppfølging i forbindelse med ombygging:









Rammen for K204 (ombygging av MH) blir, etter endringer overholdt. Det er gjort
byggetekniske forenklinger og Futurlab er kuttet for å komme innenfor rammen.
MH kantina stenger mai 2017 og åpner ikke før November 2017
Ergoterapi- Behov for rokadeareal for å ivareta undervisning i ombyggingsperioden.
30 kontor til IHO fra høsten 2017, jobbes med å finne løsning for dette.
Jordmor og ergo, plan 8 mister 4 klasserom. U. 121-U.125
Formidling ikke helt fornøyd med design av servicetorget, dersom det skal foretas
endringer her må det dekkes av egne midler. Eventuelle endringer må skje etter at
områdene er tatt i bruk og testet for funksjon. Vil eventuelt bli en sak etter innflytting.
FOSS- arealet bli realisert
Planlagt rivning av eksisterende mikrosal på plan 7 beholdes inntil vi ser at det fungerer
med de nye. I tillegg vil det gi et område ekstra kapasitet for mikroskopiundervisning.
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Fremdriftsplan for ombygging K204
feb.17 mar.17

apr.17 mai.17

jun.17

jul.17 aug.17 sep.17

okt.17 nov.17 des.17

jan.18 feb.18 mar.18

apr.18 mai.18

jun.18

jul.18 aug.18 sep.18

okt.18 nov.18

Prosjektering TE
Ombyggingsområde 1 –
Kantinekjøkken, Plan 6
Ombyggingsområde 2 –
Garderober og lager/fryserom.
Plan 6
Ombyggingsområde 3 – Kurssal
og cellelaboratorium. Plan 7

oppstart
24.april17

Ombyggingsområde 4 – Anatomi.
Plan 7
Ombyggingsområde 5 –
Ergoterapi. Plan 8

Kan vurdere oppstarten på denne

Ombyggingsområde 6 –
Sykepleierutdanning og
radiografi. Plan 9
Ombyggingsområde 7 –
Ferdighetssenter. Plan 9

1.1 Informasjon om ombyggingsområder

1.1.2 Anatomisk avdeling-Ombygging i perioden Juni 18- Nov 2018.
Statsbygg etterlyser avgjørelse for hvilken løsning man skal gå for.
Avklaringsbehov:











Det er ønskelig med et moderne interiør, ikke ett som skøytes på gammel utstyrspark.
Utstyret tilpasses som en enhet. Statsbygg må kjøre prosessen med å anskaffe utstyret
med lik prosess som de gjorde ved St. Olav. De innehar alle tekniske spesifikasjoner
for rommet og er klar over at prosjekteringen ikke er slik vi vil ha bygget lokalene.
Ventilasjonen går ned til gulvet i dag, men utstyret som vi har i dag er 30 år gammelt og
ikke kompatibelt med ventilasjonen i ombyggingen. Anbudet er gitt etter det gamle
utstyret og vi må gå i forhandlinger for å få modernisert utstyrsparken.
Behov for å avklare hva av interiøret som følger prosjektet, og ikke samsvarer med nytt
utstyr gammelt utstyr fra Trondheim vil bli brukt i de salene som ikke bygges om.
Må avklares hva merkostnaden blir for å få rommet slik vi ønsker dette må dekkes av
egne midler.
Sterkt belegg på anatomen på høstsemesteret og plan for avlasting for undervisning!
UNN har ikke kapasitet til å oppbevare kropper for oss i ombyggingsperioden. Leie av
kjølekontainer i byggeperioden må vurderes.
Utstyret som skal kjøpes inn til anatomen har ca 6 mnd produksjonstid – en
disseksjonssal og et balsameringsrom. Må utredes om innredning kan leveres av et
firma som helhet
Utfordringen er undervisning her høsten 18, sjekke med UNN om vi kan få hjelp i
perioden.

Til oppfølging:
Trond Nylund / BEA og anatomisk avdeling (Knut Ove tanem).
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1.1 3 Radiografi:






Anskaffelse av røntgenmaskin til 6,2 mill, UNN har ikke i tilstrekkelig grad overholdt
avtalen om røntgen. Når første MR maskinen kom til UNN tok UNN arealet som var
satt av til undervisning og ferdighetslab til ordinær drift. UiT eneste utdanning som ikke
har ferdighetslab. Rammeplan for utdanninga går ut neste år og forskrift skal styre
ferdighetstreningen. Vanskelig at undervisning/ ferdighetstrening alltid må vike for drift
og pasientbehandling på UNN.
6,2 mill til røntgen maskin i MH2 budsjett som enten ordner seg via avtale med UNN
eller ved at vi kjøper utstyret og får kompensasjon fra UNN for 85 kvm.
Ombygging for MH1 arealer starter i september, booking av rom kritisk øvelse for alle
parter. Utdanninga må ha sykehussenger.
Bly i vegger – hvor høyt opp på veggene går blyet. Må skjerme helt opp!

Til oppfølging:
1.Bly i vegger - Frank Steinar Nilsen sjekker med statsbygg
2.Avklaringer rundt samarbeid med UNN i forhold til undervisning, UNN overtok 85 kvm ved
fusjon med høgskolen. Ønsker dialog med UNN og dersom man ikke får til en god avtale
ønsker man at avtalen sies opp og at arealet kjøpes tilbake, midlene kan frigjøres til kjøp av
røntgen utstyr.
Ansvar for å følge opp:
Brev fra MH til UNN, Arnfinn Andersen og Trond Nylund reviderer brevet. Følges opp av
fakultetsledelsen ved Trond Nylund. Legge frem endelig utkast i dekanmøtet.

1.1.4 Sykepleie
Ønsker utvidelse av sengeareal fra 10 til 20 senger i området mot vest. Dette ligger ikke i
prosjektet og må derfor finansieres av egne midler.
Ansvar for å følge opp:
Trond Nylund tar dette opp med IHO/sykepleie for, deretter, sak til dekanmøtet.

1.1.5 Kurssaler
Ombygging av kurssaler har startet men er justert slik at det er mindre areale som blir berørt,
beholder leseplasser i perioden i fht tidligere meldinger hvor disse kom til å utgå.
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2. Status arealfordeling
Generell info arealfordeling
Trond Nylund setter sammen et konsept, gruppa for arealfordeling utarbeider forslag til OBG.
Vurderinger omkring laber, skal de være spesifikk eller generelle?
Forslag fra Kjetil om at fakadm samles i nytt bygg
Beslutningssak i OBG 1. november (tentativ dato).
Arealer til UNN
Areal UNN, plan 6 L fløya, med gen, 350 kvm. Ber om en betydelig del mer. Fra planer i 2004
da bygget skulle være 60 000 kvm skulle det avsettes areal til UNN, når bygget nå blir en
tredjedel blir spørsmålet om hvem som må ut av UiT forskningsgrupper for å realisere UNN`s
ønsker må noen ut.
C0 blokka på UNN, i utgangspunktet flytter UiT ut og UNN står klar til å overta lokalene.
Saken må håndteres i samarbeid med nivå 1 da det omhandler samarbeid mellom UNN og Uit.
Vi har mottatt brev fra UNN/Med.gen vedrørende økt areal (se vedlegg 1 og 2).
Ansvar for å følge opp:
Trond Nylund avklarer med IKM/UNN hvilke arealer det er behov for til undervisning og
medisinsk genetikk.
Det planlegges også møte med «Miljøgiftlab» i forbindelse med areal.
Brev ble sendt enhetene (instituttene) 27. januar 2017 med svarfrist 31. mars. Pr d.d. har vi
mottatt svar fra 6 av 8 institutter, samt fra seksjonene på fakultetet.

3. Fordeling av midler- forslag til budsjett
3.1 Presentasjon av fremlagt budsjett
Det er behov for avklaringer rundt noen poster i OBG, framlagt budsjett har et overforbruk på
7,7 mill.
Utgangspunktet for budsjettet er de midler vi vet med sikkerhet at vi er tildelt: 236 800 000,Avventer avklaringer fra Nivå 1, ref vedlegg 4 i møteinnkalling: svar fra
økonomidirektøren_utstyrsmidler MH2
Vet ikke hva det faktiske tallet på utstyrsmidler er før oktober 2017 når statsbudsjett foreligger.

Framlagt budsjett inneholder noen avvik/poster OBG må ta stilling til:



Biobank ikke inntatt, ca 1,2 mill- legges inn
Feil i estimat møterom, dette er inkludert iIT/AV utstyr-trekkes ut
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Trådløst nettverk antas å kunne bli dyrere- usikker post frem til september 2017 når ny
avtale på IT/AV foreligger
Ufordelt 5 mill, basert på erfaringstall fra teknologibygget, dekker opp for usikkerhet
omkring prisinnhenting, mva, kostnader det ikke er tatt høyde for.Tas inn som
disponibel

Budsjettfordeling etter endringer:
Inventar og brukerutstyrsmidler - budsjett
Totalt for alle forskningsgrupper
AKM utstyr

74 663 747
30 000 000

Forskningsareal
Forskningsareal

104 663 747
Øvingsrom Helsefag
Jordmor
Mikroskopisaler
Ergoterapi
Anatomisk avdeling
Kurslab
Radiograf
FOSS
Bioingeniør bachelor
IT/AV utdanning

4 217 246
48 000
2 500 000
535 995
8 035 125
3 654 300
7 698 500
4 684 250
692 220
20 000 000

Biobank
Farlig avfall Plan 6
BEA-driftsmateriell
IT/AV Møterom
Trådløst datanettverk
Sentrallager
Inventar

1 220 750
559 500
2 195 000
0
9 000 000
251 000
20 000 000

Utdanningsareal
Utdanningsareal
Utdanningsareal
Utdanningsareal
Utdanningsareal
Utdanningsareal
Utdanningsareal
Utdanningsareal
Utdanningsareal
Utdanningsareal

52 065 636

Administrativt areal
Administrativt areal
Administrativt areal
Administrativt areal
Administrativt areal
Administrativt areal

32 005 500

189 955 633

Sum

Budsjett
Budsjett totalt
AKM3 kostnader bygg fratrekk budsjett utstyr
Frattrekk for reinvestering og reserve
Ufordelt
Konsulent inventar (1 050 000,- påløpt til nå)
Konsulent AKM3

-236 800 000
30 000 000
14 399 000
0
1 500 000
1 000 000

Disponibelt

-189 901 000

Estimert anskaffelser

189 955 633

54 633

SUM

Innspill fra Frank Steinar Nilssen: Det foreligger usikkerhet omkring hva som er bygg og
brukerutstyr bygg og brukerutstyr,
skilting av bygget bygg
dekorbelysning
avskrapingsmatter
Går av midler avsatt til uforutsett??
Ansvar for å følge opp:
Frank Steinar Nilsen avklarer med prosjektet hva som må gå av brukerutstyrsmidler.
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BEA har meldt inn utstyrsbehov for i overkant av 2 mill siden forrige OBG møte, behov for å
avklare om alt skal dekkes av utstyrsmidler til MH2
Ansvar for å følge opp:
Trond Nylund

Vedtak: Enstemmig avgjørelse i OBG om at budsjett vedtas etter at endringer er inntatt.
3.1-3.3 – Beskrivelse av prosesser for postr til budsjett innenfor de tre områdene,
administrativt, forskning og utdanning

3.1 Utstyr til administrativt areal:
3.1.1 Inventar:
Arbeid utført før august 2016:
Inventargruppa har hatt et møte i perioden og ellers er sakene sendt på sirkulasjon.
RATIO har holdt fire møter med brukerrepresentanter vedrørende inventar felles.
RATIO har vært interiørarkitekter for utstyret og dette er i etterkant blitt kvalitetssikret av egen
interiørarkitekt, BHT og gruppen.
Videre arbeid:
Ratio arkitekt leverte i januar et grunnlag til utlysning av konkurranse for inventar. Grunnlaget
må endres / tilpasses UiT`s maler for konkurranser, det har underveis i prosessen vært
manglende kommunikasjon mellom Ratios konsulent og innkjøp ved UiT, dette forsinker
prosessen og det vil påløpe ytterligere kostnader. I tillegg har det oppstått behov for endringer i
valg av løsninger på bakgrunn av erfaringer fra andre nybygg på campus og iht anbefalinger
fra bedriftshelsetjenesten Hemis.
Det jobbes nå med å avklare videre prosess for å få ferdigstilt konkurransen slik at den kan
publiseres. Til nå har det påløpt kostnader til Ratio på 1 050 000,-, uavklart hva timesforbruk
/kostnad vil bli for å ferdigstille konkurransegrunnlaget.
Estimerte kostnader for alt av inventar er 20 millioner.
OBG ber om avklaring på tidligere og videre prosess i fht å ferdigstille konkurransegrunnlag fra
Ratio.
Ansvar for å følge opp:
Frank Steinar Nilsen:



Purrer Ratio hvis tilbud ikke foreligger før 10. Mai
Beskriv prosessen med hvordan Ratio fikk kontrakten. Legges inn i ephorte som
fremtidig referanse

Når tilbudet fra Ratio foreligger, beslutter fakultetet om vi går videre og gjør en formel
bestilling.
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3.2.Utstyr til forskning og kjernefasiliteter
Dekanen nedsatte på fullmakt, en arbeidsgruppe for å prioritere forskningsutstyr til MH2/MH
prosjektet. Gruppen skulle iht mandatet, gjennomgå de innmeldte utstyrsbehov som beløp seg
til 163 mill.
Vedlegg 5 og 6
Fra fakultetet deltok prodekan forskning, professor Sameline Grimsgaard (leder) og
assisterende fakultetsdirektør Trond Nylund. Sekretær for gruppen var Gunn Inger Jæger.
Innmeldte medlemmer fra enhetene :
Terje Larsen, instituttleder IMB
Per Aslaksen, IPS v/ stedfortreder Eelke Snoeren
Ole Morten Seternes, IFA
Ruth Paulsen, IKM
Kostnader til forskningsutstyr etter gruppens arbeid er ferdigstilt:
1.prioritet

74,6

2.prioritet

32,9

Sum

107,5

Totalt stipuleres kostander for utstyr til forskning og kjernefasiliteter til 104,6 mill

3.3 Utstyr til utdanning
Brukergruppa for utdanningsarealer MH2 – H2016-V2017
Det har vært avholdt 4 møter med hele brukergruppa: 11.10.2016, 22.12.2016, 22.02.2017,
25.02.2017. Referater er lagt ut i share-point området for Arbeidsgrupper MH2.
Alle spesialromgruppene har utarbeidet utstyrslister og kostnadsoverslag basert på innhenting
av priser fra leverandører.
Trond Nylund, Gunn-Inger Jæger og Karen K. Sørensen har hatt møter med representanter for
alle spesialromgruppene for kvalitetssikring av innmeldte behov. Det er avholdt to møter med
hver av gruppene, hhv høst/vinter 2016 og april 2017.
Representanter for brukergruppa, Andreas Robertsen og Karen K. Sørensen, har utarbeidet
en oppsummerende funksjonsbeskrivelse for alle utdanningsrommene i MH2 der innspill fra
brukergruppa er ført inn. Denne ligger også tilgjengelig i share-point-området, og brukt at Kyrre
Soleng ved utarbeiding av lister over AV/IT-utstyr til ulike rom.
Kyrre Soleng har utarbeidet lister og kostnadsoverslag for AV/IT-utstyr i MH2 og
ombyggingsarealer i MH1 i tett dialog med brukerne.
Befaring og studieturer:
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Studietur til AV-IT-messe (ICE) i Amsterdam, 6.-8.februar 2017. Fire undervisere, Catrine Buck
Jensen (IHO), Marta Grongstad (IHO), Tor Brynjar Stuge (IMB), og Karen K. Sørensen (IMB)
deltok sammen med Trond Nylund og Andreas Robertsen, og representanter for IT-avdelingen
ved UiT.
Brukergruppa var på befaring i MH2-bygget 17.02.2017, og i Breivang tidlig høst 2016.
Sekretær i brukergruppa, Andreas Robertsen, var med på studieadministrasjonens besøk i
Merck-bygningen i København, april 2017.

Størst usikkerhet omkring postene :
Anatomisk- avventer avklaringer fra statsbygg om romtilpasninger for moderne utstyr
Radiograf – 6.2 mill til røntgen maskin, må avklares om denne skal kjøpes ref pkt 1.2
IT/AV- usikkerhet ang priser på utstyr, endelige priser foreligger ved nytt anbud i september,
antas at estimert beløp er noe lavt.
Øvingsrom Helsefag- kostnader ved ombygging av områder som ikke er med i entreprisen
Totalt stipuleres kostnader for utstyr til utdanning til 52 mill.

4. Videre prosess- anskaffelser
Innkjøp av alt utstyr samt inventar:
Største innkjøpsprosjektet UiT noen gang har hatt, har ikke noen referansepunkter i fht hvor
man ender ut i fht anskaffelser. I det videre arbeidet lages det prioriterte innkjøpspakker, jo
mer man samler i en pakke jo bedre priser kan man forvente.
Avholdes snarest møte med innkjøp nivå 1, lokalt innkjøp, samt noen ledere for forskning og
undervisning. Avklare hva som kan kjøpes sammen og en tidslinje for rekkefølgen på utstyret.
Utstyr som er svært dyrt, fagmiljøet må vurdere om man skal avvente innkjøp i fht å få den
nyeste teknologien.
Til neste møte i OBG informasjon om fremdrift innkjøp.
Ansvar for å følge opp:
Gunn Inger Jæger

5. Ombygging MH1 K204
Det er gjennomført møter med berørte grupper og BEA er kontaktet, men foreløpig har vi fått
beskjed om å benytte ledig kapasitet på campus. Vi må gå i nærmere dialog vedrørende
spesialrom for utdanningene.
Trond Nylund finner alternative kontorplasser til IHO. BEA er kontaktet og jobber med saken.
Trond Nylund følger opp.
Trond Nylund avklarer mot BEA, hvem gjør hva i prosessen.
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Samskipnaden er kontaktet og har sendt ut info vedrørende stenging og alternative kantiner.

6.Behov for printere
Oppfølgingssaker fra forrige møte:
1.Studentprintere, hvor mange og hvor skal de plasseres?
Avklaringer for printere til studenter ble behandlet i brukergruppa for utdanning v/ Karen
Kristine Sørensen 22 desember 2016:
Det er ikke satt av arealer/rom til printere i utdanningsarealene i MH2. Brukergruppa støtter
forslag fra Trond Nylund om at vi kun har printere i gamle MH1, og eventuelt øke kapasiteten
der ved behov. Det ble under møtet foreslått at reprorommet i det nåværende
fakultetsadministrasjonsområdet kan omgjøres til et fellesrom for studentprinterne.

2. Printere til ansatte
Det må sjekkes om kablinga til printerrommene for ansatte er på plass. Trond følger opp
saken.
Printere til ansatte behandles i arbeidsgruppa for administrative v/ Trond Nylund.
Avklar med generell/inventargruppen. Behov for ca 6 printere. Vi må få status fra ITA på disse
– skal det anskaffes nye og/eller kan vi flytte dem.
Når avklart med inventargruppa meldes antall inn til IT v/ Nils Johan Lysnes og tas opp på
neste møte i OBG.
OBG stiller spørsmål om printere følger felleavtalen med IT om print, pc og telefoni.
Ansvar for å følge opp:
Trond Nylund og gruppen for utdanning

7. AKM3
Vi har mottatt nytt anbud fra Consto. BEA behandler saken med støtte fra Siri K. Knudsen og
fak.adm.
Møte avholdt onsdag 26. april. Muntlig orientering
Store mangler i anbudet fra Consto, potensielt store sprekk i fht den kravspek som var utlyst.
Tilbudet blir ikke vurdert før det er bedre beskrevet og Consto gis to uker til å gi et bedre tilbud.
Frist 5.Mai.
Merethe Håkonsen poengterer at det ikke snakkes om tilbudet før etter fristen fra UiT`s side.
Det er gjort tilgjengelig 30 mill av utstyrsmidlene og denne endres ikke selv om kostnadene blir
større. Evt overskridelser håndteres separat og fra andre budsjetter.
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7. eventuelt
Møteplan for OBG:
Nytt OBG møte 28. juni:
Innkjøp, underlag og føringer for areal
Ferdigstille innkjøpspakker, tidsplan.
Videre møter, kan bli endret:
1.november – arealfordeling, flytte og rokadeplan, innkjøp
26. Januar 2018
4.Mai 2018
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/443/EDA025
Dato: 16.05.2017

ORIENTERINGSSAK

Refordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger for 2018- Helsefaks prioritering
Stipendiat- og postdoktorstillinger med finansieringsstart i 2018 ble refordelt i
universitetsstyremøte i sak S14-17. I møtet ble 90 stipendiatstillinger fordelt i en historisk pott, en
strategisk pott og en nøkkelfordelt pott, jf. ePh. 2017/219.
Historiske stillinger:
Helsefak har en stilling som blir tilbakeført med finansieringsstart i 2018. Dette gjelder
stillingsnummer 4032.
Strategiske stillinger:
Universitetsstyret tildelte Helsefak følgende strategiske stillinger:
- SFF-søknad (Terje Johansen IMB)
- Tromsøundersøkelsen – Russlandssamarbeid (David Leon ISM)
- Realfag og teknologi (øremerket statsbudsjett IMB eller IFA?)
Nøkkelfordelte stillinger:
Etter vedtatt fordelingsnøkkel vil Helsefak få 14 nøkkelfordelte stillinger med finansieringsstart i
2018. Fakultetet har frist med å oversende liste med de nøkkelfordelte stillingene til AFU innen 1.
juni.
Helsefak ved dekan har vedtatt følgende retningslinjer for prioritering av nøkkelfordelte stillinger:
Fakultetets strategiske avtak:
Fakultetet kan strategisk prioritere inntil 25 % av de nøkkelfordelte stillingene.
1. Det skal prioriteres minst en stilling til forskerlinjestudenter
2. Fakultetet kan prioritere stillinger til å styrke fagmiljøer, belønne fagmiljøer og følge opp
inngåtte avtaler i forbindelse med større satsninger. Fakultetet har særlig ansvar å ivareta
støtteverdige grunnforskningsmiljø1.

De øvrige nøkkelfordelte stillingene:

1

Grunnforskningsmiljø må dokumentere evaluering av søknader fra nasjonale og/eller
internasjonale arenaer de siste 2 år. Det vil bli lagt særlig vekt på FRIPRO-søknader.
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1. Det skal som hovedregel være en stipendiatstilling til hvert institutt med unntak av RKBU Nord
og IKO2. RKBU Nord tildeles en stipendiatstilling hvert tredje år og fikk sist for 2017, de skal
dermed ikke ha i år.
2. De resterende stillingene skal fordeles iht fordelingsnøkkel 2xRBO + 1xandelen
førsteamanuensis/professorer. Fordelingsnøkkelen skal anvendes slik at det ikke oppstår uønsket
skjevfordeling mellom institutt over tid.
3. Instituttene skal som hovedregel prioritere forskningsgrupper som har søkt om ekstern
forskningsfinansiering fra nasjonale og/eller internasjonale finansieringskilder de siste 2 årene.
Det skal legges særlig vekt på eksterne evalueringer av prosjektsøknader fra forskningsgruppen.
4. Instituttene prioriterer søknader fra sine forskningsgrupper basert på strategiske og
kvalitetsmessige kriterier.
5. Instituttene skal begrunne sin prioritering med bakgrunn i kriteriene. Det skal i oversendelsen
fremgå hvordan forskningsgruppene oppfyller kriteriene.
Helsefaks prioriteringer utarbeides av en arbeidsgruppe som ledes av prodekan forskning og med
tre instituttledere. Dekanen har fullmakt til å gjøre den endelige prioriteringen.

Helsefaks prioriteringer utarbeides av en arbeidsgruppe som består av prodekan Sameline
Grimsgaard, Terje Larsen (IMB), Nina Emaus (IHO) og Ingunn Skre (IPS).
Oversikt over RBO og førsteamanuenser/professorer
Institutt

RBO x 2

Andel
førsteamanuenser/professorer3

Fordelingsnøkkel

Fordeling 75 %
av 14 stillinger =
10 stillinger

IMB
ISM
IKM
IFA
IPS
IHO

19 %
31 %
28 %
8%
5%
8%

20 %
15 %
21 %
8%
12 %
15 %

19 %
26 %
26 %
8%
7%
11 %

1,9
2,6
2,6
0,8
0,7
1,1

Fordeling av stipendiatstillinger over tid
Institutt

2015

2016

2017

Opparbeidet

Tildelt

Differanse4

Til 2018

IMB

2,9

2,6

3,1

2,8

IKM

3,0

2,8

IFA

1,1

1,0

IPS

1,0

0,9

IHO

0,8

0,9

7,6
8,6
8,4
3,0
2,7
2,7

7

ISM

2,0
2,7
2,7
0,9
0,8
1,0

0,6
1,6
1,4
-1,0
-2,3
-1,3

2,5
4,1
4,0
-0,2
-1,6
-0,2

7
7
4
5
4

Søknader om nøkkelfordelte stipendiatstillinger
Institutt

Søkere

Forskningsgruppe

Instituttets rangering

2

IKO behandles på lik linje som de andre instituttene når avsetninger til egne finansierte
stipendiatstillinger er brukt opp.
3 Basert på tall fra DBH for fast ansatte årsverk i stillingskodene 1011 førsteamanuensis, 8028
førsteamanuensis, 1013 professor og 1404 professor.
4 Dersom differansen er 0 vil opparbeidet og tildelt være helt lik. Dersom tallet er i minus vil
instituttet ha fått flere tildelte stillinger enn de har opparbeidet seg. Dersom tallet er pluss har
instituttet fått færre tildelte stillinger enn de har opparbeidet seg.
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IFA

Pål Jarle Johnsen

Microbial Pharmacology and
Population Biology (MicroPop)

15

IFA

Elin Lehnbom

Klinisk farmasi og
farmakoepidemiologi (IPSUM)

2

IFA

Natasa Skalko-Basnet

Drug transport and delivery,

3

IFA

Terje Vasskog

Naturstoff og legemiddelkjemi

4

IKM

Toralf Melsom

Metabolisme og nyremedisin

1

IKM

Guri Grimnes

Endokrinologi

2

IKM

Jon Florholmen

Gastroenterologi og ernæring

3

IKM

Roy Bremnes

Translasjonell kreft

4

IKM

Gunnvald Kvarstein

Akuttmedisin og anestesiologi

5

IKM

Gro Ø. Eilertsen.

akuttmedisin og anestesiologi

6

ISM

Therese Haugdahl
Nøst

Systemepidemiologi

1

ISM

Torkjel Sandanger.

Systemepidemiologi

2

ISM

Unni Ringberg

Helsetjenesteforskning

3

ISM

Tom Wilsgård

Kroniske sykdommers epidemiologi

4

ISM

Frauke Musial

NAFKAM

5 (ikke rangert)

ISM

Barthold Vonen

Helsetjenesteforskning

5 (ikke rangert)

ISM

Margrete Gaski

Allmennmedisin/NSDM

5 (ikke rangert)

ISM

Eirik Ofstad

Allmennmedisin

5 (ikke rangert)

IHO

Cathrine Arntzen

Flerfaglig forskningsgruppe for helse
og omsorgstjenester i kommunene

1

IHO

Anne Clancy

Liv og Livsmot

2

IHO

Grete Mehus

Rural and remote nursing and
healthcare in Arctic and North Sámi
area

3

IHO

Bodil Hansen Blix

Flerfaglig forskningsgruppe for helse
og omsorgstjenester i kommunene

4

IMB

Kirstin Jansen

Rettsgenetikk

1 (strategisk)

IMB

Kristin Fenton

RAMP

2

IMB

Gunbjørg Svineng

Tumorbiologi

3

IMB

Ole-Jakob How

Kardiovaskulær

4 (strategisk)

IMB

Jakob Mejlvang

Molekylær kreftforskningsgruppe

5

IMB

Lill-Tove Busund

Translasjonell kreftforskning

6

IMB

Mona
Johannessen/Kristin
Hegstad

HMI

7

IMB

Kirsti Ytrehus

Kardiovaskulær

8

IPS

Torsten MartinyHuenger

Sosialpsykologi

1

IPS

Catharina Wang (under

Klinisk psykologi

2

5

IFA søker om at denne søknaden prioriteres strategisk, om ikke så er den prioritering nummer 1 fra
IFA over nøkkelfordelte stillinger
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forutsetning av at
driftsmidler er innhentet
ved prosjektstart)

IPS

Claudia RodriguezAranda

Nevrofag for utvikling og atferd

3

IPS

Martin Eisemann

Psykisk e-helse

4 (ikke rangert)

IKO

Mohammed Al-Haroni

1

IKO

Sisko Honkala

2

IPS har også spilt inn Eelke Snoeren til strategisk pott, men ikke rangert henne i forhold
til de nøkkelfordelte stillingene

Vurdering av søknadene
Etter at fakultetets strategiske avtak, samt fordeling av en stipendiatstilling til hvert
institutt, gjenstår det fem stillinger som skal fordeles. I henhold til retningslinjene punkt 2
skal fordelingsnøkkelen anvendes slik at det ikke oppstår uønsket skjevfordeling mellom
instituttene over tid. Ettersom formelen for utregning er relativ ny, er det kun tilgjengelig
tall fra de tre siste tildelingene.
Etter beregningen som er gjort har IPS fått flere stillinger enn de har opparbeidet seg (-1,6),
mens IHO og IFA har tilnærmet har opparbeidet seg like mange stillinger som de har fått (0,2). Disse tre instituttene skal følgelig ikke ha ytterligere stillinger nå. De fem resterende
stillingene blir derfor fordelt mellom IMB, IKM, og ISM. ISM og IKM er de instituttene som
har opparbeidet seg høyest andel av stipendiatstillinger (4,1 og 4), mens IMB har
opparbeidet seg 2,5. Det anbefales dermed at de fem resterende stillingene fordeles slik at
ISM og IKM får to stillinger, mens IMB får en stilling. IKO har til nå ikke vært inkludert i
refordelingen da det har vist seg krevende å rekruttere til utlyste stillinger, samtidig som
instituttet har hatt ledige midler til å finansiere egne stipendiatstillinger dersom gode
kandidater er tilgjengelig. IKO har nå meldt at de ikke lengre har ledige midler og ønsker
derfor å bli inkludert i refordelingen. IKO hadde imidlertid 27 millioner i ubrukte midler ved
inngangen til 2017. Hoveddelen av midlene er øremerket til reinvestering i tannlegestoler,
men det foreligger ikke beregning av det reelle behovet for dette. Fakultetsadministrasjonen
foreslår derfor å videreføre modellen der IKO bruker av egne avsetninger til
stipendiatstillinger, da det uansett dreier seg om relativt beskjedne summer sammenlignet
med instituttets totale avsetninger.
Instituttene har selv rangert sine søknader i henhold til retningslinjene. Disse kriteriene er i
hovedsak rettet mot instituttenes egen prioritering og det må være tungtveiende årsaker for
å fravike instituttenes egne prioriteringer. Instituttene har i sin prioritering av søknadene
lagt vekt på om prosjektene har søkt og fått ekstern finansiering. Det er også lagt vekt på
eksterne vurderinger av prosjektet. Videre er det lagt vekt på relevans for forskningsmiljøet
og strategisk oppbygging av både forskningsgruppene og utdanningen ved instituttet.
Øvrige stillinger som fremmes av Helsefak under nøkkelfordelte stillinger:
Forskerlinjen Medisin
Forskerlinjen i medisin har vært et nasjonalt satsingsfelt siden 2002 for å øke rekruttering
til forskning blant medisinere. Ordningen er vellykket og kandidatene disputerer med
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redusert stipendiattid etter avsluttet eksamen på medisin. Dette er i henhold til regjeringens
ønsker slik de er formulert i Forskningsmeldingen, og i tråd med fast praksis ved Helsefak.

John-Bjarne Hansen, IKM
Hansen får stipendiatstilling til KG Jebsen senteret fra fakultetets strategiske pott.
Peter Mc Court, IMB
Mc Court foreslås tildelt en strategisk stilling på grunn av gode resultater innen ekstern
finansiering, særlig EU.

Helsefaks prioriteringer:
Nøkkelfordelte stillinger:
Prioritering

Institutt

Søker

Forskningsgruppe

Type søknad, jf.
retningslinjer

1

IKM

John-Bjarne Hansen

TREC

Strategisk avtak

2

Forskerlinjen
medisin

Lyses ut til to
forskerlinjestudenter

3

IMB

Peter Mc Court

Vaskulær biologi

Strategisk avtak

4

IFA

Pål Jarle Johnsen

Microbial
Pharmacology and
Population Biology
(MicroPop)

Nøkkelfordelt

5

IKM

Toralf Melsom

Metabolisme og
nyremedisin

Nøkkelfordelt

6

ISM

Therese Haugdahl
Nøst

Systemepidemiologi

Nøkkelfordelt

7

IHO

Cathrine Arntzen

Flerfaglig

Strategisk avtak

forskningsgruppe for
helse og
omsorgstjenester i
kommunene

Nøkkelfordelt

8

IMB

Kirstin Jansen

Rettsgenetikk

Nøkkelfordelt

9

IPS

Torsten MartinyHuenger

Sosialpsykologi

Nøkkelfordelt

10

ISM

Torkjell Sandanger

Systemepidemiologi

Nøkkelfordelt

11

IKM

Guri Grimnes

Endokrinologi

Nøkkelfordelt

12

IMB

Kristin Fenton

RAMP

Nøkkelfordelt

13

ISM

Unni Ringberg

Helsetjenesteforskning

Nøkkelfordelt

14

IKM

Jon Florholmen

Gastroenterologi og

Nøkkelfordelt
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ernæring

Tromsø, 31.5.17

Arnfinn Sundsfjord
Sameline Grimsgaard
dekan
prodekan forskning
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Elisabeth Dahlberg
Vedtatt av dekan på fullmakt 1.juni 2017
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/3235/KST017
Dato: 07.06.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:
22/17

Orientering om prolongering av Tilsettingsutvalget (TU) ved Det helsevitenskapelige
fakultet i perioden 1. august-31. desember 2017
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet orienteres om oppnevning gjort av dekan
Arnfinn Sundsfjord av arbeidsgiverrepresentanter i Tilsettingsutvalget (TU) ved Det
helsevitenskapelige fakultet i perioden 1.8.2017 og frem til 31.7.2019

Arnfinn Sundsfjord
Dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Kristine Stangeland Olsen
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref.: 2017/3235
Dato: 06.06.2017

Institutt for farmasi
Institutt for helse- og omsorgsfag
Institutt for klinisk medisin
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for medisinsk biologi
Institutt for psykologi
Institutt for samfunnsmedisin
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord

Prolongering av Tilsettingsutvalget (TU) ved Det helsevitenskapelige
fakultet i perioden 01.08.17-31.12.17
Dekanen ved Det helsevitenskapelige fakultet har tidligere oppnevnt medlemmer til Tilsettingsutvalget
ved Helsefak for perioden 01.08.15-31.07.17. Fakultetsstyret ved Helsefak skal som følge av
omorganisering og ny fakultetsstruktur prolongeres ut 2017. Det ansees som naturlig at også TU
Helsefak sin fungeringsperiode prolongeres for tilsvarende periode.
På bakgrunn av fakultetsstyrets strategiske funksjon samt tydelige føringer i personalreglementet for
sammensetningen i TU, har dekan på fullmakt den 02.06.17 besluttet å forlenge fungeringsperioden i
TU Helsefak for perioden 01.08.17-31.12.17. På grunn av utskiftning i enkelte lederstillinger ved
Helsefak er sammensetningen av personer i TU noe endret i forlengelsesperioden. Følgende personer vil
være medlem av TU Helsefak ut 2017:

Leder: Dekan Sameline Grimsgaard
Vara: Prodekan utdanning medisin og odontologi Inger Njølstad
Prodekan forskerutdanning Jan H. Rosenvinge
Vara: Prodekan utdanning Geir Lorem
Styremedlem fra gruppen fast vitenskapelige: Ole Morten Seternes
Vara:
Tekn./adm. rep.: Vibeke Guddingsmo
Vara: Eirik Sødal Vole
Studentrepresentant: Reidar Buch Sivertsen
Vara: Kristoffer Klevjer
Vi har pr. nå ikke en vara fra gruppen fast vitenskapelige representanter i Fakultetsstyret, men håper å få dette
på plass så snart som mulig.
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Vennlig hilsen

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

Kristine Stangeland Olsen
rådgiver
–
kristine.stangeland@uit.no
77 64 46 24

Kopi:
FS
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/2598/KST017
Dato: 15.05.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:
23/17

Orientering om oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter i Tilsettingsrådet
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet orienteres om oppnevning gjort av dekan
Arnfinn Sundsfjord av arbeidsgiverrepresentanter i Tilsettingsrådet (TR) ved Det
helsevitenskapelige fakultet i perioden 1.8.2017 og frem til 31.7.2019
Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør
–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref.: 2017/2598
Dato: 05.05.2017

Anne Fismen
Kirsten P. Amundsen
Morten Boland Jørgensen
Trine Glad

Informasjon om oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter i
Tilsettingsrådet (TR) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden
01.08.17-31.07.19
Nåværende arbeidsgiverrepresentanter i Tilsettingsrådet (TR) ved Helsefak er oppnevnt av dekanen på
fullmakt for perioden fram til og med 31.07.17.
Dekanen har på fullmakt oppnevnt følgende arbeidsgiverrepresentanter til TR for perioden 01.08.17-31.07.19:
Kirsten P. Amundsen (kontorsjef IKO) med Morten Boland Jørgensen (kontorsjef IFA) som personlig
vara.
Trine Glad (seksjonsleder utdanning) med Anne Fismen (kontorsjef ISM) som personlig vara.
I tillegg fungerer fakultetsdirektøren som leder for Tilsettingsrådet, med assisterende fakultetsdirektør som
personlig vara. Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner selv sine representanter.
Seksjon for personal- og økonomitjenester v/ Kristine Stangeland Olsen kan kontaktes dersom dere ønsker
utfyllende informasjon rundt praksis og rutiner for TR Helsefak.

Vennlig hilsen

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–

Kristine Stangeland Olsen
rådgiver
–
kristine.stangeland@uit.no
77 64 46 24

Kopi:
Eva Gjerdrum
Institutt for helse- og omsorgsfag
Institutt for klinisk medisin
Institutt for medisinsk biologi
Institutt for psykologi

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

34

Regionalt kunnskapssenter for barn
og unge - Nord
Ståle Liljedal
Torgunn Wærås
FS
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/3339/ASS032
Dato: 08.06.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:
24/17

Tromsø 7 – sluttrapport
Datainnsamlingen Tromsø7 ble avsluttet 30.oktober 2016, 4 år etter at planleggingen startet.
I alt 51 prosjekter deltok med hovedtyngde fra UiT, UNN og FHI, men AHus, OUS, Troms
Fylkeskommune/TkNN og London School of Hygiene and Tropical Medicine var også
representert. Miljøer med behov for økt forskningskompetanse ble spesielt invitert inn for å bygge
kompetanse mot ryggraden av Tromsøundersøkelsen.
Datainnsamlingen gikk svært bra, takket være dyktige medarbeidere, sterkt fokus på personal,
datainnsamlingsverktøyet og kompetansen i EUTRO, godt driftssamarbeid med UNN og aktiv,
utadrettet formidling. Nøkkeltall fra Tromsø 7 er vist i tabell 1.
Data klar utlevering
Etter omfattende kvalitetssikring både underveis og etter endt innsamling var data klar til
utlevering og presentert i NESSTAR, i februar 2017. Data fra noen kliniske undersøkelser
klargjøres senere iht. plan. Rundt 300’ prøver ble fryst ned i biobanken, prøvene ble importert
i EUTRO biobank vår 2017.
Data utleveres i tur og orden til forskere og nasjonale og internasjonale helsemyndigheter og
samarbeidsinitiativ som Non Communicable Diseases, Global Burden of Disease m.fl.
Kommentarer
Oppmøte
Besvarelser spørreskjemaer
Innsamling av
biologisk materiale

21 083 personer (65%)
96-100 %
500’ prøver,
(tilnærmet 100%)

Fun facts:

Medarbeidere

1200 l blod
19 km livvidde
1679 tonn Tromsøværinger
45-50 i driftsfasen

Budsjett
Lokale

65 mill kr
1100 m2

Digitale skjemaer
Blod, urin, spytt, avføring,
staf prøver, 300’ prøver til
biobanken

Totalt 100 inkl. vikarer og
praksiselever fra Vgs.
Leid eksternt

Tabell 1: nøkkeltall fra Tromsø7
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Økonomi
Tabellen under viser sluttregnskap og spesifisering av finansieringskilder.
Manuell kategorisering av kostnadsartene kan vise et kunstig mer/mindreforbruk på enkeltposter
når regnskap og budsjett samholdes, totalen er imidlertid riktig. På kostnadssiden skyldes
overforbruket på lønn at indirekte kostnader ikke ble budsjettert inn ved start.
Forlengelse av prosjektleder vår 2017 er tatt med i regnskapet. På inntektssiden er utestående
fordringer (kr 276’) som forventes innbetalt i 2017 ihht. avtaler, inkludert.
Ved oppstart manglet 13 mill til finansiering av basis drift samt 6 mill til kliniske undersøkelser
(finansiert av delprosjektene). Systematisk og kollektiv innsats fra ledelsen i T7/TU,
delprosjektene og eiere dro finansieringen i land.
Resultatet viser et totalt mindreforbruk på kr 731 527. Mindreforbruket benyttes til kjøp av
frysere, analyser o.a. som ble nedprioritert underveis pga. usikker finansiering.
Tabell 2: sluttregnskap for Tromsø7

Kostnader
Lønn og indirekte kostnader 1)
Husleie inkl strøm og renhold
Formidling - trykk, web/foto, annonser
Labutstyr og -rekvisita
Andre driftskostnader
Analyser inkl. lønn og andre driftskostnader UNN 2)
Sum kostnader

Finansiering
UiT
Helsefak
ISM, egeninnsats
Helse Nord
USAM / Helse Nord
UNN
HOD
Andre inntekter / Kontingent / refusjon fra prosjekter 3)
Sum inntekter
Resultat

Regnskap
52 291 505
4 469 196
2 393 591
3 510 614
1 469 516
3 463 017
67 597 439

Budsjett
44 475 112
3 806 267
2 962 000
6 400 000
3 356 621
4 000 000
65 000 000

Regnskap
-9 000 000
-9 200 000
-7 423 081
-9 000 000
-5 000 000
-3 000 000
-4 000 000
-21 705 885
-68 328 966

Budsjett
-9 000 000
-9 200 000
-3 302 302
-9 000 000
-5 000 000
-3 000 000
-4 000 000
-22 497 698
-65 000 000

-731 527

1) Indi rekte kos tna der va r i kke hens ynta tt i buds jett, men er del vi s kompens ert ved økt egeni nns a ts fra Ui T, ISM
2) Kos tna der regns ka ps ført ved UNN
3) Bel øpet i nkl uderer 276 000 kroner i utes tå ende konti ngenter s om vi l beta l es i l a 2017 i hht. a vta l er

Det bør nevnes at den løpende økonomistyringen krevde mye ressurser til manuelle operasjoner
og påkrevde skyggeregnskap pga. UiTs manglende rapporteringsverktøy for økonomistyring av
denne type drift/prosjekter.
Oppsummert ble Tromsø7 en suksess som kan tilskrives tydelig organisering, dyktige og
dedikerte nøkkelpersoner, godt samarbeid med UNN og solid støtte fra ledelsen på alle nivåer ved
UiT, UNN og Helse Nord. Alliansen mellom Tromsøundersøkelsen og befolkningen er ytterligere
styrket gjennom Tromsø7. Sluttrapport med egne rapporter for drift- og IKT/EUTRO for
dokumentasjon og erfaringsoverføring, oversendes eiere
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Arnfinn Sundsfjord
Dekan
–

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør
–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Heidi Johansen, prosjektleder Tromsø 7.
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/1190/SHO037
Dato: 02.06.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:

Økonomirapport pr. 1. tertial 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet

1. Innledning
Økonomirapporten legges fram for at fakultetsstyret skal få kjennskap til den økonomiske
situasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved utgangen av april 2017.
Rapporteringen omfatter både fakultetets bevilgningsøkonomi (BEV) og bidrags- og
oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA). I tabellene angis mindreforbruki med negativt fortegn, og
merforbrukii angis med positivt fortegn. Budsjettavvik framkommer som regnskap minus budsjett.

2. Hovedtrekk
Regnskapet pr. 1. tertial 2017 viser at kostnadene så langt i år har vært 6 mill. kr høyere enn
inntektene. Resultatet består av et mindreforbruk på 17 mill. kr i BEV og et merforbruk på 23 mill.
kr i BOA.
Budsjettet for 2017 indikerer at inntektene blir 14 mill. kr høyere enn i fjor. Inntektene i
bevilgningsøkonomien reduseres med 6 mill. kr, mens BOA-inntektene øker med 20 mill. kr.
Personalkostnadene har i perioden 2011 - 2016 hatt en årlig vekst på 7 - 9 %. Budsjettet for 2017
viser imidlertid en planlagt vekst i personalkostnadene på under 3 %. Regnskapet så langt i år
indikerer også at trenden med sterk vekst i personalkostnadene ikke videreføres. Budsjettet for 2017
indikerer likevel at andelen av inntekt som benyttes til lønn fortsatt øker noe.
Budsjettet for 2017 gir rom for å øke øvrige kostnader med 25 % i forhold til faktiske kostnader i
fjor.
Budsjettert årsresultat for 2017 er 65 mill. kr i merforbruk. Dette indikerer at det skal gjenstå 105
mill. kr i avsetninger som skyldes ubrukte midler ved utgangen av 2017.
Sammenlignet med budsjett viser regnskapet et mindreforbruk på 26 mill. kr. Inntektene er så langt
i år 8 mill. kr lavere enn budsjett. Personalkostnadene og øvrige kostnader er hhv. 11 og 23 mill. kr
lavere enn budsjett. Budsjettavvikene skyldes dels periodiseringsproblematikk, men indikerer også
at fakultetet har lavere forbruk enn budsjettet gir rom for.
Den økonomiske situasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved utgangen av april 2017 anses
som tilfredsstillende.
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3. Hovedtall for Helsefak
I hovedtallene fra regnskapetiii inngår både bevilgning fra departementene (inkl. tildeling for å
dekke internhusleie) og ekstern finansiering fra andre kilder. I del 4 og 5 vil henholdsvis
bevilgningsøkonomien (BEV) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) bli nærmere
omtalt.

Diagrammet viser utvikling i inntekter og kostnader ved Helsefak i perioden 2011-2016, samt
budsjetterte inntekter og kostnader i 2017. Inntekter og kostnader knyttet til internhusleie er utelatt.
Årsregnskapene for 2011, 2012, 2014 og 2015 viste mindreforbruk, mens årsregnskapene for 2013
og 2016 viste merforbruk.
Budsjettet for 2017 indikerer et årsresultat på 65 mill. kr i merforbruk. Det er budsjettert med en
langt høyere vekst i kostnadene enn i inntektene.
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Diagrammet viser utvikling i inntekter, personalkostnader og øvrige kostnader ved Helsefak i
perioden 2011-2016, samt budsjetterte inntekter og kostnader i 2017. Inntekter og kostnader knyttet
til internhusleie er utelatt. Trender i regnskapet er framskrevet.

Inntekter
Budsjettet for 2017 indikerer at inntektene blir 14 mill. kr høyere enn i fjor. Inntektene i
bevilgningsøkonomien reduseres med 6 mill. kr, mens BOA-inntektene øker med 20 mill. kr.

Personalkostnader
Personalkostnadene i 2017 er budsjettert til å bli 19 mill. kr høyere enn i 2016. Kostnadsveksten er
i BEV, mens personalkostnadene i BOA er på samme nivå som i fjor.
Personalkostnadene har i perioden 2011 - 2015 hatt en årlig vekst på 7 - 8 %. I 2016 var veksten på
9 %. Budsjettet for 2017 viser imidlertid en planlagt vekst i personalkostnadene på under 3 %.
Regnskapet så langt i år indikerer også at trenden med sterk vekst i personalkostnadene ikke
videreføres.

Øvrige kostnader
Et markant utviklingstrekk for de siste årene er at kostnader til drift, reise, investeringer osv. ikke
har økt selv om personalkostnadene har økt mye. Hvis man tar hensyn til generell prisvekst betyr
dette at Helsefak har brukt gradvis mindre på slike kostnader.
Budsjettet for øvrige kostnader er 50 mill. kr høyere enn regnskapsførte kostnader i 2016.
Kostnadene kan økes med hhv. 20 og 30 mill. kr i BEV og BOA.
Budsjettet for 2017 gir rom for å øke øvrige kostnader med 25 % i forhold til faktiske kostnader i
fjor.
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Beløp i mill. kr

Diagram 1.3 - Totaløkonomi.
Utvikling i avsetninger 2011 - 2017
-220
-200
-180
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20

Budsjett

Regnskap

BOA
Protype 13-15 - Øremerket
departement
Protype 12 - Øremerket UiT
Protype 10 - Ordinær drift

Diagrammet viser utviklingen i avsetningene ved Helsefak i perioden 2011-2016, samt budsjetterte
avsetninger ved utgangen av 2017.
Budsjettert årsresultat for 2017 er 65 mill. kr i merforbruk. Dette indikerer at det skal gjenstå 105
mill. kr i avsetninger som skyldes ubrukte midler ved utgangen av 2017.

BEV
I bevilgningsøkonomien planlegges det at avsetningene knyttet til protype 10 - Ordinær driftiv skal
reduseres med 21 mill. kr i løpet av 2017. Helsefak sine protype 12-avsetningerv skal reduseres med
12 mill. kr. Videre planlegges det å bruke 6 mill. kr av avsetningene som er øremerket fra
departementvi (protype 13-15).
I FS 11-17 Avsetninger pr. 31.12.2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet vedtok fakultetsstyret
at fakultetet i 2017 kan budsjettere med inntil 3,5 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i
avsetninger uten forpliktelser ved utgangen av 2016. IHO har budsjettert med høyere protype 10kostnader enn instituttets tilgjengelige protype 10-midler tilsier, noe som fører til at fakultetet
samlet sett budsjetterer med 4,4 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten
forpliktelser ved utgangen av 2016.

BOA
Budsjettet indikerer at avsetningene i BOA skal reduseres med 26 mill. kr i løpet av 2017.
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Diagram 1.4 - Totaløkonomi.
Andel av inntekt som benyttes til lønn 2011 - 2017
90 %

Andel av inntekt

80 %
70 %

BEV
BOA

60 %

Totaløkonomi

50 %
40 %
Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Budsjett
2017

Diagrammet viser hvor stor del av inntektene (ekskl. internhusleie) som benyttes til lønn. Linja for
totaløkonomi er en vektet kombinasjon av linjene for BEV og BOA.
Regnskapet for 2011 viste at personalkostnadene utgjorde 66 % av inntektene. I 2016 var andelen
økt til 78 %. Budsjettet for 2017 indikerer at andelen av inntekt som benyttes til lønn fortsatt kan
øke noe selv om veksten i personalkostnadene blir langt lavere enn i tidligere år.

Tabell 1 - Totaløkonomi. 1. januar - 30. april 2011 - 2017. Avvik pr. 30. april 2017
Kontoklasse (beløp i 1000 kr)
3 - Inntekter
5 - Lønn
6/7 - Drift og reiser
4/8/9 - Interne transaksjoner og finansposter
Totalt

Regnskap
2011-2017

Regnskap
2017
-307 244
233 600
37 665
41 716
5 737

Budsjett
2017
-315 597
244 184
62 253
40 191
31 031

Avvik
8 353
-10 584
-24 587
1 524
-25 294

Tabellen viser regnskap, budsjett og budsjettavvik for Helsefak sin totale økonomi. Bevilgning
knyttet til internhusleie inngår i kontoklasse 3 – Inntekter. Kostnadene knyttet til internhusleie
inngår i kontoklasse 9 – Interne transaksjoner.
Så langt i år viser regnskapet et merforbruk på 6 mill. kr. Budsjettet viser at planlagt merforbruk
ved utgangen av 1. tertial er på 31 mill. kr. Dette gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på 26
mill. kr.
Sammenlignet med tilsvarende periode i 2011 - 2016 viser regnskapet at inntektene er litt lavere
enn på samme tidspunkt i fjor. Det samme gjelder for personalkostnadene og kostnadene til drift og
reise. Nivået på interne transaksjoner er omtrent som før.
Inntektene er lavere enn budsjettert. Personalkostnadene er også lavere enn budsjett, noe som delvis
kan forklares med regnskapsmessig periodisering av ferie som ikke er avviklet. Effekten av denne
periodiseringen reduseres i desember. Lønnsrefusjoner fra Nav er også høyere enn budsjettert.
Øvrige kostnader som drift, reise osv. er langt lavere enn budsjettet gir rom for.
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Diagrammet viser avvik mellom regnskap og budsjett pr. 1. tertial 2017.
I bevilgningsøkonomien viser regnskapet mindreforbruk i forhold til budsjett både for aktiviteter
som er finansiert av øremerkede midler (protype 12 – 15) og ordinær drift (protype 10). BOAregnskapet viser også mindreforbruk i forhold til budsjett.

4. Hovedtall bevilgningsøkonomi (BEV)
Bevilgningsøkonomien til Helsefak finansieres i all hovedsak med midler fra
Kunnskapsdepartementet. I tillegg inngår bevilgning fra andre departement, salgsinntekter og
midler fra BOA i form av dekningsbidrag fra prosjektene.

Tabell 2 - BEV. 1. januar - 30. april 2011 - 2017. Avvik pr. 30. april 2017
Kontoklasse (beløp i 1000 kr)
3 - Inntekter
5 - Lønn
6/7 - Drift og reiser
4/8/9 - Interne transaksjoner og finansposter
Totalt

Regnskap
2011-2017

Regnskap
2017
-254 506
185 798
24 556
27 285
-16 866

Budsjett
2017
-251 866
191 383
38 822
27 195
5 533

Avvik
-2 640
-5 585
-14 265
90
-22 399

Tabellen viser regnskap, budsjett og budsjettavvik i bevilgningsøkonomien. Bevilgning knyttet til
internhusleie inngår i kontoklasse 3 – Inntekter. Kostnadene knyttet til internhusleie inngår i
kontoklasse 9 – Interne transaksjoner.
Så langt i år viser regnskapet et mindreforbruk på 17 mill. kr. I budsjettet er det planlagt et
merforbruk på 6 mill. kr. i samme periode. Dette gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på 22
mill. kr.
Sammenlignet med tilsvarende periode i 2011 - 2016 viser regnskapet at inntektene og
personalkostnadene er litt høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Kostnadene til drift og reise, samt
interne transaksjoner er lavere enn i fjor.
Regnskapet viser at inntektene så langt i år er 3 mill. kr høyere enn budsjettert. Avviket skyldes i
hovedsak tilleggstildelinger uten budsjett. Lønnskostnadene er 6 mill. kr lavere enn budsjettert.
Kostnadene til drift og reise er 14 mill. kr lavere enn budsjett. Det er lite avvik mellom regnskapet
for interne transaksjoner og budsjett.

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

44

6

Diagrammet viser avvik mellom regnskap og budsjett pr. 1. tertial 2017 for enhetene ved Helsefak.
Det er et gjennomgående trekk at regnskapet for enhetene viser mindreforbruk i forhold til budsjett
for både øremerket og ordinær bevilgning. En betydelig del av mindreforbruket i forhold til budsjett
anses som periodiseringsavvik knyttet til lønns- og driftskostnader, men budsjettavviket indikerer
også at enhetene har lavere forbruk enn budsjettet gir rom for.

5. Hovedtall bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Helsefaks bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter finansieres med midler fra eksterne aktører,
for eksempel EU og NFR. I tillegg inngår midler fra BEV i form av egeninnsats i prosjektene.

Tabell 3 - BOA. 1. januar - 30. april 2011 - 2017. Avvik pr. 30. april 2017
Kontoklasse (beløp i 1000 kr)
3 - Inntekter
5 - Lønn
6/7 - Drift og reiser
4/8/9 - Interne transaksjoner og finansposter
Totalt

Regnskap
2011-2017

Regnskap
2017
-52 738
47 802
13 109
14 431
22 603

Budsjett
2017
-63 731
52 801
23 431
12 996
25 498

Avvik
10 993
-5 000
-10 322
1 434
-2 895

Tabellen viser regnskap, budsjett og budsjettavvik i Helsefak sin eksternøkonomi.
Så langt i år viser regnskapet et merforbruk på 23 mill. kr. Budsjettet viser et planlagt resultat på 25
mill. kr i merforbruk. Dette gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på 3 mill. kr.
Sammenlignet med tilsvarende periode i 2011 - 2016 viser regnskapet at inntektene og
personalkostnadene er lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Kostnadene til drift og reise er derimot
litt høyere enn i fjor. Det samme gjelder nivået på interne transaksjoner.
Regnskapet viser at inntektene så langt i år er 11 mill. kr lavere enn budsjettert. Avviket har
sammenheng med at budsjettet ikke tar godt nok høyde for at en stor del av eksterne inntekter
innbetales på slutten av året. Lønnskostnadene er 5 mill. kr lavere enn budsjett. Kostnadene til drift
og reise er 10 mill. kr lavere enn budsjett. Budsjettavviket knyttet til interne transaksjoner er lavt.
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Diagrammet viser avvik mellom regnskap og budsjett pr. 1. tertial 2017 for enhetene ved Helsefak.
Periodiseringsavvik knyttet til inntekt bidrar til at regnskapet for enhetene viser merforbruk i
forhold til budsjett/reduserer mindreforbruk i forhold til budsjett. Regnskapet til mange av enhetene
viser mindreforbruk i forhold til lønns- og driftsbudsjett. Dette anses dels som periodiseringsavvik,
men budsjettavviket indikerer også at enhetene har lavere forbruk enn budsjettet gir rom for.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

–
Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og rådgiver Stein-Bjørnar Holmbukt, seksjon
for personal- og økonomitjenester

i

Mindreforbruk: Inntektene overstiger kostnadene i regnskapsperioden (overskudd). Mindreforbruk
i forhold til budsjett: Inntektene overstiger budsjetterte inntekter, ev. kostnadene er lavere enn
budsjett.
ii

Merforbruk: Kostnadene overstiger inntektene i regnskapsperioden (underskudd). Merforbruk i
forhold til budsjett: Kostnadene overstiger budsjetterte kostnader, ev. inntektene er lavere enn
budsjett.
iii

Regnskapet avregnes tertialvis. Følgende avregningskonti er utelatt fra tabellene: 3240, 3409, 3419,
3424, 3429, 3434, 3439, 3449, 3459, 3468, 3469, 3499, 8900, 8901, 8902 og 8903. Korrigeringen er i
tråd med Økonomiavdelingens tertialrapportering (ePhorte 2013/2380). Tiltak 100996 – Eiendeler
er utelatt da regnskapet før november 2013 ikke viste avskrivning av anleggsmidler. Regnskapstall
for ulike perioder er nominelle størrelser.
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iv

Protype 10 – Ordinær drift: Det meste av BEV består av aktiviteter som er finansiert innenfor
budsjettåret. Dersom det ved årsavslutningen er avsetninger knyttet til udisponerte protype 10midler, kan disse omdisponeres av fakultetsstyret iht. Helsefaks retningslinjer for behandling av
avsetninger (ePhorte 2011/510-67).
v

Protype 12 – Øremerket UiT: Aktiviteter finansiert med øremerkede midler fra instituttet, fakultetet
eller universitetet. Dersom det ved årsskifte gjenstår ubrukte midler, overføres disse til neste år så
lenge formålet ikke er innfridd eller aktiviteten er avsluttet. Tildelende enhet kan omdisponere
ubenyttede midler.
vi

Protype 13-15 – Øremerket departement: Aktiviteter finansiert av øremerkede midler fra
Kunnskapsdepartementet/andre departement. Ubrukte midler overføres til neste år dersom formålet
ikke er innfridd. Midlene kan ikke omdisponeres til andre formål.
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/1111/KNI028
Dato: 30.05.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:
26/17

Status disponeringer av fakultetets strategiske midler per 30.05.2017

I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell, tas det av en pott på fakultetet som øremerkes
strategiske formål. Hver måned settes det opp en rapport for å gi fakultetsledelsen og
instituttledelsene en oversikt over fakultetets prioriteringer og et eventuelt resterende
handlingsrom innenfor den strategiske potten. Av den grunn inngår både besluttede avtaler, samt
estimerte kostnader for mulige forpliktelser. Størrelsen på sistnevnte gruppe aktiviteter kan endres
løpende. Rapporten skal derfor ikke tas som tilsagn om finansiering, med mindre annen avtale
foreligger.
En oversikt over disponeringene av strategiske midler ligger som vedlegg til saken. Her
fremkommer det at fakultetet har satt av en pott på i underkant av 20 mill. kr for 2017. I tillegg
har IHO tilbakeført 0,5 mill. kr som ikke er benyttet i henhold til føringene for tildelingen. Per
dato har fakultetet 0,3 mill. kr udisponert.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

–
Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og senior rådgiver Kine Nilsen, seksjon for
personal- og økonomitjenester
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Vedlegg 1: Status disponeringer av fakultetets strategiske midler per 30.05.2017
FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER
ÅRLIG STRATEGISK AVTAK
Udisponerte strategiske midler tilbakeført
FORSKNING
Styrke ekstern forskningsfinansiering
20% stilling ingeniør IPS
DB NALMIN - IMB
Postdoc ungt forskertalent IMB - FRIMEDBIO
Støtte til større internasjonale søknader

2017
-19 719 981
-446 571

Innfridd

2018
-23 804 000

2019
-25 383 000

103 000
315 000

36 000

2021
-26 994 000

v

100 000

666 000
364 000

2020
-26 446 000

119.000 belastet

2022
Referanse
-27 496 000
ephorte 2012/403-74

ePhorte 2016/1111-10
ePhorte 2016/1111-15
ePhorte 2016/1111-16 og 17, 2016/4750

680 000
300 000

300 000

300 000

300 000

928 818
4 400 000

956 682
2 500 000

985 383

1 014 944

376 851
483 000
700 000

388 156
210 000
520 000

399 801

411 795

400 000
43 000

43 000

43 000

43 000

350 000
571 650
1 800 000

350 000
588 800
1 800 000

350 000
606 463
1 800 000

1 800 000

300 000

Forskningsinfrastruktur til felles kjernefasiliteter (med UNN)
Karriereutvikling og internasjonalisering

120 000

Strategisk styrkning av eksisterende forskningsmiljø og
oppbygging av nye forskningsmiljø
SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
Miljøstøtte

901 765
4 400 000

Delfinansiering professor 1 i barne- og ungdomspsyk. - IKM
Senter for arbeidshelse i Nord - ISM
Post Doc Abel zur Wiesch - IFA

365 875
470 000
302 666

Midlertidig stilling bioinformatikk IKM

231 000

Welcome Trust ISM
Medlemskap CHRN

400 000
45 383

Kompetansesenter for snøskred - IPS
Stipendiatstilling IHO
Insentivmodell for søknader av særlig høy kvalitet
Arrangementstøtte ILSA - ISM
UTDANNING
Styrke ekstern finansiering av utdanningsprosjekter
Utvikling av metoderommet
Digit-helse

350 000
555 000
2 200 000
40 000

v
v

v
v

500.000 belastet
v

200 000
240 000
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ePhorte 2012/403-60,
1 045 393 2016/1111-28
ePhorte 2013/5706
ePhorte 2012/440,
424 149 2016/1111-5, 2016/3481
ePhorte 2015/646-9
ePhorte 2015/646-15
ePhorte 2016/3818,
2016/1111-11
ePhorte 2012/403-46,
2013/774
43 000 ePhorte 2015/646-6
ePhorte 2016/1111-29 og 33, 2016/8389
Jf dialogmøte 11.12.15
1 800 000
ePhorte 2016/1111-46

FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER
Pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving
Prodekan utdanning-PM (lønnsmidler revisjon)
DPS-koordinatorer IKM
Studieplanarbeid - bachelor i ambulansefag
Bachelor paramedic
Utdanningskonferanse 2017
Strategisk oppbygging av tverrprofesjonelt læringsmiljø
Kompetansehevende tiltak innenfor TPS
Studentdrevet pilot for etablering av bærekraftig TPS i praksis.
Prosjektledelse SFU 50% stilling
Kraft II –planleggingsmidler
Pilot av emne i praksisveiledning
Utdanningsledelse -studietur til Melbourne
Prosjektkoordinator pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeid

2017
2 500 000
650 000
30 000
170 000
100 000

100 000
100 000
50 000
50 000
75 000
300 000
376 800

Innfridd

2018

v

2019

2020

2021

2022

Referanse

2 500 000
ePhorte 2016/1111-26
ePhorte 2016/1111-42

v

149.975 belastet
454 200

ePhorte 2016/1111-47

Strategisk styrking av utdanningsinfrastruktur
Tilgang database NTNU - profesjonsstudiet medisin
Internasjonalisering av studier
Samarbeid Northern Ontario School of Medicine - ELU
Utvikling av internasjonalt semester og etablering av strategiske
utvekslingsavtaler
ANNET
Bistilling beslutningsalgoritmer kirurgi - IKM
Barents Bio Center
Konferanse Bioprosp 2017
Startfinansiering ernæringsstudiet - ISM/IMB/IKM
Reisestøtte TAMS
Deltakelse Yukkigassen ArcticaBiotika
Totale strategiske forpliktelser
Differanse avtak og forpliktelser

160 000

90 000

324 000

324 000

ePhorte 2016/1111-30 og 35

ePhorte 2016/1111-36

150 000

31 000
125 000
50 000
2 533 294
5 000
3 490
19 835 273
-331 279

32 000

15 000

ePhorte 2016/1111-9
ePhorte 2015/646-20
ePhorte 2016/1111-25
ePhorte 2016/6227
ePhorte 2016/1111-41
ePhorte 2016/1111-45

v
v
v
v

300 000

15 151 519
-8 652 481

Estimert strategisk avtak fra 2018 og fremover
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7 707 638
-17 675 362

4 484 647
-21 961 353

3 569 739
-23 424 261

3 612 542
-23 883 458

Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/2189/KNI028
Dato: 02.06.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:
27/17

Budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner ny budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige
fakultet slik modellen fremkommer av lenken1 med eventuelle endringer som
fremkommer i møtet.
2. Fakultetsstyret ber om at ny budsjettfordelingsmodell tas i bruk fra budsjettåret 2018.
3. Fakultetsstyret ber om at alle styresaker med økonomiske konsekvenser skal utredes
tilstrekkelig i forkant og at de økonomiske konsekvensene for fakultetets budsjettenheter
skal fremkomme tydelig i saksfremleggene.
4. Fakultetsstyret vedtar å endre fakultetets retningslinjer knyttet til avsetninger2, slik at
instituttene selv disponerer sine avsetninger fullt ut, slik det fremkommer av modellen.

Begrunnelse:
Fra 2017 ble en ny finansieringsmodell innført i UH-sektoren. UiT sin budsjettfordelingsmodell har
blitt revidert som følge av den nye finansieringsmodellen. Helsefak har hatt en bredt sammensatt
arbeidsgruppe som har utformet fakultetets forslag til intern budsjettfordelingsmodell, basert på
modellene til UiT og KD.
Arbeidsgruppens forslag til ny budsjettfordelingsmodell for Helsefak fremkommer av lenken. Et
forslag til modell ble sendt på høring til samtlige enheter på fakultetet, tillitsvalgte på fakultetet,
samt universitetsdirektøren3. Høringssvarene fremkommer av vedlegg til forslaget til ny modell.
Innspillene er drøftet i arbeidsgruppen og innarbeidet så godt som mulig i arbeidsgruppens endelige
forslag til modell. Modellen er også presentert på fakultetets ledermøte og er i så måte godt

1

Da modellen er omfattende legges denne ut som lenke på fakultetets nettside og ikke som vedlegg til
saken. Modellen er også tilgjengelig i ephorte på ref. 2017/2189.
https://uit.no/Content/520902/cache=20173105161013/Forslag%20til%20fler%C3%A5rig%20b
udsjettfordelingsmodell%20Helsefak%202018_samlet%20vedlegg%20til%20FS%20sak%2019.06.1
7_.pdf
2
3

Fakultetets retningslinjer for behandling av avsetninger, ephorte ref 2011/510-67
Høringsbrev ny budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018, ephorte ref 2017/2189
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forankret i fakultetets og instituttenes faglige og administrative ledelse. Modellen foreslås
implementert fra budsjettåret 2018.
I fakultetsstyrets møte 03.mai 2017 fikk styret fremlagt en orienteringssak om status i arbeidet med
ny modell4, hvor de overordnede prinsippene ble presentert. I samme møte fikk fakultetet føringer
fra fakultetsstyret på hvilket nivå budsjettfordelingsmodellen ønskes presentert til styret. Dette har
vi tatt med oss i denne saken, som fokuserer på styrets handlingsrom i forhold til budsjett og
prioriteringer, samt hvordan fakultetets nye budsjettfordelingsmodell kan benyttes som et strategisk
verktøy for styret.

Kort oppsummert om budsjettfordelingsmodellen
Budsjettfordelingsmodellen er utarbeidet for å være et strategisk verktøy for så vel instituttledelse,
som fakultetsledelse og fakultetsstyre. Målet er en transparent modell som gir forutsigbare rammer
til budsjettenhetene. En flerårig ramme gir mer fleksibilitet og mulighet til langsiktig og strategisk
planlegging. Modellen følger KD’s og UiT’s modell for tildeling, fordelt på basismidler,
øremerkede/strategiske midler og uttelling for produksjon på gitte resultatindikatorer. I revidert
modell for Helsefak er flerårigheten og utviklingen av strategiske verktøy den største endringen,
men man foretar samtidig flere forenklinger for å sikre en mer transparent modell.
Arbeidsgruppen foreslår å videreføre et strategisk avtak på fakultetet, tilsvarende 3,5% av rammen
til fakultetet. Midlene benyttes til strategiske prioriteringer og felles satsninger med eksterne
samarbeidspartnere og er viktig for å kunne finansiere større satsninger. Bruk av midlene og
størrelsen på avtaket må imidlertid ses i sammenheng med en samlet økonomisk situasjon på
fakultetet.

Fakultetsstyrets rolle i budsjettprosessen
To av de viktigste prinsippene i den nye budsjettfordelingsmodellen er forutsigbare rammer og en
transparent modell. Dette forutsetter en tydelig modell og at endringer varsles i god tid. Samtidig
begrenser dette fakultetsstyrets mulighet til å påvirke den årlige budsjettfordelingen. Da er det viktig
å se på hvordan fakultetsstyret har mulighet til å være et aktivt, styrende organ i forhold til
fakultetets økonomi.
Fakultetets budsjettfordelingsmodell fordeler rammene tildelt fra KD og UiT etter vedtatte
prinsipper som fremkommer av modellen. Rammene består av en historisk basisfinansiering,
uttelling på resultatindikatorer samt øremerkede/strategiske midler. Dette er i stor grad forutsigbart
for budsjettenhetene. I den årlige budsjettfordelingen skal i tillegg vedtak fattet av fakultetsstyret i
løpet av året og som har økonomiske konsekvenser, innarbeides. I modellen fremmes et prinsipp
om at rammeendringer skal fordeles på fakultetets budsjettenheter etter deres andel av fakultetets
samlede protype 10-ramme. Dette er midler som ikke er knyttet til øremerkede formål og består av
basistildeling, samt uttelling på resultatindikatorene.
Prinsippet i modellen tar derfor utgangspunkt i flate kutt etter en kjent nøkkel. Fakultetsstyret kan
imidlertid vedta at rammeendringer skal fordeles etter andre metoder, for å styre konsekvensene av
endrede rammebetingelser mer strategisk. Dersom prinsippet i modellen fravikes, må fakultetsstyret
gi føringer for prioriteringer på fakultetet. Konsekvensene må utredes i forbindelse med
saksforberedelser til fakultetsstyret og synliggjøres for den enkelte budsjettenhet.

4

Status i arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018, ephorte ref 2017/2189
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Krav til fakultetsadministrasjonens utredning av økonomiske konsekvenser
Ved implementering av gammel budsjettfordelingsmodell ble det tydeliggjort at all ny aktivitet skal
presenteres sammen med en finansieringsplan. Fakultetet ønsker å presisere at kostnadsrammen for
ny/utvidet aktivitet må legges frem for fakultetsstyret samtidig som man synliggjør aktivitetens
tidshorisont. Dersom aktiviteten ikke finansieres av friske midler, det vil si ekstern finansiering
eller øremerkede midler fra departement, skal de økonomiske konsekvensene for den enkelte
budsjettenhet synliggjøres på kort og lang sikt. Dersom modellens prinsipp for kutt følges, vil
budsjettenhetens andel av finansieringen enkelt kunne beregnes. Dersom aktiviteten finansieres
gjennom målrettede kutt, må det gis føringer fra fakultetsstyret på hvordan administrasjonen skal
synliggjøre områder som kan tenkes nedskalert. Fakultetsstyret oppfordres til å avvise saker hvor
de økonomiske konsekvensene for den enkelte budsjettenhet ikke er tilstrekkelig redegjort for.
Fakultetets strategiske midler benyttes i enkelte tilfeller til startfinansiering av aktivitet, som kan
tenkes videreført permanent. Slik aktivitet bør også fremlegges for fakultetsstyret dersom det kan
tenkes at prioriteringen vil få økonomiske konsekvenser for fakultetets budsjettenheter.

Modellen som et strategisk verktøy for styret
Modellen søker å være et strategisk verktøy for flere nivåer i organisasjonen. Dette inkluderer også
fakultetsstyret. I en flerårig budsjettfordelingsmodell fremkommer tildeling til enhetene basert på
faktisk produksjon, samt estimater på forventede inntekter 4 år frem i tid5. Dette gir fakultetsstyret
informasjon om forventet utvikling på indikatorer KD måler oss på og som utgjør en del av
fakultetets strategi. På den måten kan modellen være utgangspunktet for videre dialog rundt tiltak
for å oppnå en ønsket utvikling.
Modellen kan også brukes til å simulere konsekvensene av endringer i aktivitet / strategisk retning.
Argumentasjonen rundt strategiske satsninger kan underbygges med simulering av forventede
resultat frem i tid, i tilfeller der satsningen forventes å gi økonomisk uttelling.
Den flerårige modellen vil også kunne gi styret informasjon om budsjettenhetenes handlingsrom.
Dette kan synliggjøres gjennom enhetenes avsetninger, utvikling i budsjetterte lønnskostnader og
øvrige driftskostnader. Dette vil være informasjon som fakultetsstyret kan nyttiggjøre seg gjennom
året ved vurdering av økonomiske konsekvenser av vedtak i enkeltsaker. Det vil også gi et grunnlag
for vurdering av enhetenes evne til å selv finansiere ny aktivitet innenfor egen ramme.
Fakultetets flerårige strategi, skal synliggjøres gjennom konkrete tiltak på enhetsnivå.
Budsjettfordelingsmodellen kan brukes til å vurdere måloppnåelse knyttet til kvantitative
produksjonsindikatorer. Modellen vil på den måten være et godt utgangspunkt for dialog om
oppfølging av instituttenes, fakultetets og universitetets strategi.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

5

–
Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Se side 8 i forslag til flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018.
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Fakultetsstyrets godkjenning av årsrapport om HMS for 2016 ved Helsefak
Innstilling til vedtak:



Fakultetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT til etterretning
Fakultetsstyret ber dekanen om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette
nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for helse, miljø, sikkerhet og
beredskap kan nås

Begrunnelse:
Dekanen legger med dette fram Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT og Årsrapport om HMS for
2016 ved Helsefak.
Årsrapportene skal bidra til å sikre kontinuerlig fokus på, og gi føringer for, det videre arbeidet med
organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap og miljøledelse ved fakultetet.
Rapportene og universitetsdirektørens tilbakemelding gir en god oversikt over de aktiviteter og
utfordringer fakultetet har hatt i HMS-arbeidet i året som har gått. Selv om rapportene avdekker
utfordringer som krever oppfølging, har det også vært utført mye godt HMS-arbeid ved fakultetet,
med høy måloppnåelse innenfor mange områder.
Universitetsdirektøren ber Helsefak om å behandle Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT som egen
sak i fakultetsstyret. Fakultetsstyret skal ved behandlingen fastsette prioriteringer for 2017 på de
områder der det er synliggjort behov for oppfølging.
På bakgrunn av tilbakemeldinger i universitetsdirektørens årsrapport, fakultetets egne
rapporteringer og status for arbeidet på områder med behov for oppfølging i 2016, skal følgende
områder vies spesiell oppmerksomhet i 2017:




Alle ledere må prioritere gjennomføring og dokumentering av egen og ansattes HMSopplæring
Årlige medarbeidersamtaler skal gjennomføres for alle ansatte ved Helsefak
Internkontrollarbeidet: fokus på HMS-runder og risikovurderinger

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

55

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–

Saksbehandlere: Ann-Sofie Rydningen, seksjonsleder og Wenche Andresen, HMS-rådgiver,
seksjon for personal- og økonomitjenester

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg
1
Årsrapport om HMS 2016
2
HMS-årsrapport fra IPS
3
Respons på HMS-årsrapport 2016 fakadm Helsefak
4
Respons på HMS-årsrapport 2016 IFA Helsefak
5
Respons på HMS-årsrapport 2016 IHO Helsefak
6
Respons på HMS-årsrapport 2016 IKM Helsefak
7
Respons på HMS-årsrapport 2016 IKO Helsefak
8
Respons på HMS-årsrapport 2016 IMB Helsefak
9
Respons på HMS-årsrapport 2016 ISM Helsefak
10 Respons på HMS-årsrapport 2016 RKBU Helsefak
11 Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

56

2

Årsrapport om HMS
Det Helsevitenskapelige fakultet
Wenche Andresen, HMS-rådgiver
Anne-Kristin Bjørnbakk, HMS-koordinator

57

2016

Innhold
Årsrapport om HMS-arbeidet ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016 .........................................................3
Universitetsdirektørens årsrapport om HMS-arbeidet for 2016 ved UiT (2016/8778) ..................................3
Det helsevitenskapelige fakultets årsrapport om HMS-arbeidet for 2016 ..........................................................3
HMS organisatorisk ..............................................................................................................................................................4
HMS-kompetanse ..................................................................................................................................................................6
Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø ................................................................................................................................7
Beredskap .................................................................................................................................................................................9
Ytre miljø..................................................................................................................................................................................9
Risikofylt arbeidsmiljø.........................................................................................................................................................9
Måloppnåelse og tiltak som fungert spesielt godt ....................................................................................................11
Viktige HMS-utfordringer ved Helsefaks enheter: ..................................................................................................11
HMS-utfordringer for Helsefak i 2017 ........................................................................................................................11
Status for arbeidet med områder ved Helsefak med behov for oppfølging fra rapporten for 2015 .........12

Årsrapport om HMS-arbeidet ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016

UiT Norges arktiske universitet
N-9037 Tromsø

Sentralbord: 77 64 40 00
Faks: 77 64 49 00

58

postmottak@uit.no
www.uit.no

2

Universitetsdirektørens årsrapport om HMS-arbeidet for 2016 ved UiT (2016/8778)
Universitetsdirektørens årsrapport er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og universitetsstyret og
følger i sin helhet som vedlegg til denne saken.
Universitetsdirektørens årsrapport består av fire deler:
1.
2.
3.
4.

Sentralt organisert HMS-arbeid ved UiT
Rapport om fakultetenes/enhetenes HMS-arbeid for 2016
Oppfølging av UiTs særskilte satsingsområder for 2016.
Områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i 2017

Rapporten gir en oversikt over aktiviteter og tiltak gjennomført innen HMS-området og i
beredskapsarbeidet i 2016, samt områder som må følges opp i 2017. Del 2 Rapport om
fakultetenes/enhetenes HMS-arbeid for 2016 og del 4 Områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i
2017 vil få størst betydning for HMS-arbeidet ved fakultetet i kommende år.
Årsrapportens del 2 Rapport om fakultetenes/enhetenes HMS-arbeid for 2016 er en sammenfatting av
resultater og funn fra den årlige rapporteringen av HMS-arbeid for 2016 ved fakultetene og enhetene på
samme nivå.
Jf. universitetsdirektørens årsrapport del 4 skal følgende områder vies spesiell oppmerksomhet ved UiT i
2017:

Oppfølging av eventuelle beslutninger om organisatoriske endringer innen HMS-området

Gjennomgang/revisjon av HMS-opplæringen

Gjennomføring av ARK

Gjennomføring av beredskapsøvelser

Ta i bruk CIM til SMS-varsling

Ta i bruk system for elektronisk håndtering av HMS-avvik og sikre melding og oppfølging av
HMS-avvik.
Universitetsdirektøren ber enhetene om å behandle årsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer
og iverksette tiltak på de områder der det er behov for oppfølging. Dokumentasjon på oppfølging skal
journalføres i ephorte på sak 2016/8778.

Det helsevitenskapelige fakultets årsrapport om HMS-arbeidet for 2016
Fakultetets årsrapport om HMS-arbeidet i 2016 ble oversendt universitetsdirektøren innen fristen som
var 6. januar 2017. Rapporteringen gjennomføres som tidligere ved at man besvarer et elektronisk
spørreskjema med spørsmål knyttet opp mot UiTs systematiske HMS-arbeid, samt enhetens mål og
handlingsplan for HMS-arbeidet.
Helsefaks årsrapportering bygger på instituttene og fakultetsadministrasjonens elektroniske rapportering
til fakultetsnivået over lokalt HMS-arbeid som har vært gjennomført i året som ha gått. Rapportene
følger i sin helhet som vedlegg til denne sak.

Følgende enheter rapporterte innen fristen:
IKM, IHO, IMB, IFA, IKO, ISM, RKBU-NORD og fakultetsadministrasjonen
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IPS rakk ikke å rapportere elektronisk innen fristen. Det ses på som meget positivt at instituttleder har
kommet med skriftlig redegjørelse for manglende rapportering, i tillegg til et kort resyme over HMSarbeidet ved instituttet i 2016.
Instituttene og fakultetsadministrasjonen vil i det videre betegnes som enheter i årsrapporten fra
Helsefak. Der det er nødvendig med synliggjøring av enkeltenheter vil forkortelse av instituttnavn
benyttes, fakultetsadministrasjonen skrives helt ut.
Det foregår fortsatt mye godt HMS-arbeid ute på instituttene og i fakultetsadministrasjonen, men det er
også ved denne rapporteringen avdekket områder med behov for oppfølging i kommende år.

HMS organisatorisk
I universitetsdirektørens rapport fremgår det at måloppnåelsen ved UiT er høy på dette området, dette
gjelder også for Helsefak når man ser på rapportene fra de enkelte enhetene.
Alle enheter tilbakemelder at leder er oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter regulerer
HMS-arbeidet.
Det er etablert skriftlig oversikt over hvordan ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet er fordelt ved
Helsefak: Fordeling av ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet ved Det helsevitenskapelige fakultet. Godt
gjort er bedre enn godt sagt (2016/2315). Instituttleder ved IKO er ny i sin stilling og er enda ikke
orientert om rutinene og hadde derfor, på rapporteringstidspunktet, ikke fått gjort seg kjent med dette
dokumentet.
I 2016 hadde seks av åtte enheter fastsatt skriftlige HMS-mål. IKO har på grunn av nytilsatt instituttleder
ikke etablert slike mål. Her tilbakemelder IHO at de på grunn av fusjon med Harstad og Narvik ikke har
fått laget nye felles HMS-mål, men at dette skal være på plass i løpet av første kvartal 2017.
På spørsmålet om enhetene har en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet
rapporteres det at sju av åtte enheter helt eller delvis har en ajourført handlingsplan. IKO har som
tidligere nevnt ny instituttleder og har derfor ikke ajourført handlingsplan, IHO har plan for Narvik og
Hammerfest foreløpig og ved ISM har de handlingsplan som ikke er ajourført i 2016 mens NAFKAM
har egen ajourført handlingsplan.
Det legges til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet, også her har IKO svart nei med samme
begrunnelse om tidligere nevnt, øvrige enheter har svart ja på dette.
Fem av åtte enheter svarer at det avholdes jevnlige møter med verneombudene. De som svarte nei: IKO
har ny instituttleder, ISM svarer at NAFKAM har jevnlige møter, Tromsø 7 har hatt jevnlige møter og
ISM for øvrig involverer verneombudet ved behov, IMB svarer at de tar opp saker på instituttnivå ved
behov, men det er ikke satt opp egen møteplan.
Når det kommer til spørsmålet om det er gjennomført kartlegging av trusler, farer og problemer ved egen
virksomhet og på bakgrunn av dette vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter svarer IHO at det ikke har vært
vernerunde i Harstad og Tromsø i 2016 og at denne må gjennomføres for å lage risikoanalyse for hele
instituttet. Øvrige enheter svarer ja på dette. Av de sju som svarte ja har seks gjennomført planlagte tiltak
og en enhet, IKO, har ikke gjennomført planlagte tiltak.
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Hensynet til HMS vurderes før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at nødvendige tiltak for å
fjerne eller redusere risikoen til et forsvarlig nivå hos alle enheter utenom IHO. Ved IHO har de liten
laboratorieaktivitet, det er ikke vurdert som spesielt risikofylt arbeid og har rutiner for stikkskader som
kan oppstå i praksis og i øvingsrom for studenter.
Alle Helsefaks enheter som har hatt uønskede hendelser som HMS-relaterte avvik, nestenulykker og/eller
ulykker har fulgt disse opp som angitt i UiTs «Retningslinje for oppfølging av skader, nestenulykker og
yrkessykdommer». ISM, IMB, IKM, IHO, IFA og fakultetsadministrasjonen har hatt uønskede
hendelser, RKBU Nord og IKO hadde ingen slike hendelser i 2016. Vi har fra i år valgt å bruke
samlebetegnelsen uønskede hendelser, i stedet for avviksmeldinger, for HMS-relaterte avvik,
nestenulykker og ulykker.
Tabellene under viser utviklingen fra 2015 til 2016. Tabell 1 Registrerte uønskede hendelser og fravær
2016 ved Helsefak gir en mere spesifisert beskrivelse enn Tabell 2 Avviksmeldinger og fraværsdager ved
Helsefak 2015. Dette begrunnes i at oversikten fakultetet har fått fra POA inneholder flere opplysninger i
forhold til tidligere år.
Tabell 1 Registrerte uønskede hendelser og fravær 2016 ved Helsefak
Totalt Kjemisk Stikk, Fall, skli,
Fallende
Andre uønskede
antall biologisk
kutt
strekk,
gjenstander
hendelser
materiale
løft, klem
involvert
Registrerte
20
10
1
4
1
4*
uønskede
hendelser
Personskade
9
3
1
4
1
0
Medisinsk
6
1
0
4
1
0
behandling
nødvendig
Egenmeldt
0
0
0
0
0
0
fravær
Legemeldt
1
0
0
0
1
0
fravær
*Feil avfallshåndtering, feil på eldre utstyr, dårlige varslingsrutiner, barn inne på områder uegnet for barn
Tabell 2 Avviksmeldinger og fraværsdager ved Helsefak 2015
År

Totalt

Kjemikalier
og
biologisk
materiale
involvert

Stikk,
kutt

Fall,
skli,
strekk
og løft

Transport

Fallende
gjenstander

Andre
personskader

2015

Avviksmeldinger

16

4

3

7

0

1

1

2015

Fraværsdager*

7

0

0

7

0

0

0

*Fraværsdager grunnet skader/avvik.
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For hele Helsefak ble det registrert 20 uønskede hendelser i 2016 mot 16 i 2015. Dette er en liten økning
fra året før, men det foregår fortsatt er en stor grad av underrapportering. Vekterrapporter er blant annet
ikke rapportert inn som uønsket hendelse i år som i fjor. Viser til Årsrapport om HMS 2015 (2016/1557)
fra Helsefak der vi belyste dette problemet. Vi synes det er viktig å påpeke at UiT, på tross av at et
elektronisk system for innmelding av uønskede hendelser er kjøpt inn og testet ut i 2016, fortsatt benytter
et gammelt og lite brukervennlig system. Ansatte tilbakemelder at det gamle systemet er så lite
brukervennlig at de kvier seg for å bruke det. Det kan derfor ikke utelukkes at uønskede hendelser av
mindre alvorlig art ikke meldes inn på bakgrunn av dette. Oppfølging fremkommer i
universitetsdirektørens handlingsplan for områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i 2017.

HMS-kompetanse
HMS er et lederansvar på alle nivå ved UiT. Alle ledere ved UiT skal ha tilstrekkelig HMS-kompetanse
til å kunne utøve sitt HMS-ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, utvikling og forbedring av
arbeidsmiljøet. Opplæringsplikten kan ikke delegeres til andre da den er personlig. Opplæringen skal
dokumenters skriftlig.
Ved Helsefak synliggjør årsrapporteringen for 2016 at vi fortsatt har et stort forbedringspotensial
innenfor området HMS-kompetanse. Fakultetsledelsen ber derfor om at alle ledere må prioritere
gjennomføring av egen og ansattes HMS-opplæring i kommende år.
Årsrapporten avdekker at ved 50% av våre enheter, IHO, ISM, IKO og fakultetsadministrasjonen, har
ikke ledere med personalansvar nødvendig HMS-opplæring.
Når det gjelder personer med delegerte HMS-oppgaver som innebærer ledelse eller kontroll av andre
arbeidstakere eller studenter tilbakemelder også her så mye som 50% av våre enheter, IHO, ISM, IMB og
fakultetsadministrasjonen, at heller ikke disse personene har nødvendig HMS-opplæring.
Begrunnelsene for manglende HMS-kompetanse/opplæring, både fra ledere og personer med delegerte
HMS-oppgaver, er mangel på tilbud om opplæring, fakultetet har fått flere nye ledere som ikke har fått
tilbud om eller har hatt mulighet til å gjennomføre opplæring, opplæringen er tilbake i tid og
dokumentasjon er ikke tilgjengelig. Universitetsdirektøren har i sin årsrapport, som et av områdene med
behov for oppfølging i 2017, å foreta en gjennomgang av sentral opplæring ved UiT, dette arbeidet er nå
igangsatt.
Nærmere 70% tilbakemelder at gjennomført HMS-opplæring ikke er dokumentert fordi det er ikke
etablert et godt nok system for dokumentasjon av slik opplæring ved UiT, kurs tilbake i tid lar seg ikke
dokumentere og at det er ikke gjennomført kurs for alle ledere.
Det er i flere tidligere årsrapporteringer meldt inn fra Helsefak til universitetsdirektøren et behov for et
sentralt system for dokumentasjon av HMS-kompetanse og annen type kompetanse, dette ble også gjort i
årsrapporten for 2016. Universitetsdirektøren har i sin årsrapport, som et av område med behov for
oppfølging i 2017, å ta i bruk elektronisk system for dokumentasjon av gjennomført HMS-oppæring.
Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen og rapporten viser at så
godt som alle verneombudene ved fakultetet har nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver,
kun 2 av våre nyvalgte verneombud rakk ikke å gjennomføre UiTs obligatoriske opplæring som ble
tilbudt høsten 2016.
Ved Helsefak ønsker vi å ha ekstra fokus på samarbeid mellom leder og verneombud i tiden fremover.
Fakultetet har derfor som et av punktene i samarbeidsplanen med Hemis bedriftshelsetjeneste å utarbeide
og gjennomføre en felles opplæring for ledere på alle nivå og verneombudene. Dette arbeidet er i en
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planleggingsfase og det vil bli satt ned en arbeidsgruppe som sammen med bedriftshelsetjenesten vil se
på utforming og innhold for dette opplæringstiltaket. Kurset skulle gjennomføres i løpet av 2017 men på
grunn av stor aktivitet på andre områder høsten 2017, endring i ledergruppa og nyvalg av verneombud
våren 2018, blir kurset utsatt til høsten 2018.
Lederne ved RKBU Nord, IFA, ISM, IMB og IKM praktiserer UiTs «Veiledende rutine for ledere ved
mottak av nytilsatte». Lederne ved enhetene, IKO, IHO og fakultetsadministrasjonen, som ikke
praktiserer denne rutinen oppgir som årsak manglende orientering om denne oppgaven, finner ikke
rutinen på intranett etter omleggingen og at rutinen ikke er tilstrekkelig implementert i praksis, men at
lederne tar imot sine på en god måte. Fakultetsadministrasjonen tilbakemelder i tillegg at
introkurs/opplæring ofte savnes av nytilsatte.

Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
Det er avholdt møter mellom ledelsen ved Helsefak, tillitsvalgte og hovedverneombud med IA/HMS i
som eneste tema i 2016 i henhold til IA-avtalen.
Sykefraværet ved Helsefak var totalt på 4,2 % i 2016, altså like under grensen på 5%. Ser man derimot
på sykefraværet pr enhet viser det seg at to enheter, IHO og ISM har hatt sykefravær på over 5% i 2016.

Sykefravær Helsefak 2016 totalt i prosent
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Kilde: PagaWeb, Grunnlagsmaterialet er dagsverk og prosenttallene er beregnet av mulige dagsverk

Ved sykefravær over 5 % skal det iverksettes ekstraordinære analyser av sykefraværet med tilhørende
tiltak. Både IHO og ISM har av fakultetsnivået blitt bedt om å komme med en vurdering av sykefraværet
i 2016, med en beskrivelse av tiltak som er gjennomført eller planlagt og en vurdering av om
sykefraværet er arbeidsrelatert eller ikke. Begge enhetene har kommet med en slik vurdering.
Vurderingene er grundige og inneholder oversikt over tiltak som er gjennomført, planlagte tiltak og det
er foretatt vurderinger av om fraværet er arbeidsrelatert eller ikke. Vurderingen viser at deler av
sykefraværet kan være arbeidsrelatert, og at dette følges opp på en tilfredsstillende måte.
UiTs rutine for oppfølging av sykemeldte praktiseres ved alle Helsefaks enheter.
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Ved fakultetsstyrets behandling av Helsefaks HMS-årsrapport for 2015 ble det etterlyst en oversikt som
viser hvordan sykefraværet var fordelt på kvinner og menn. I 2016 var kvinner og menns sykefravær ved
Helsefak slik:
Sykefravær menn Helsefak 2016 i prosent

Sykefravær kvinner Helsefak 2016 i prosent
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Sammenlignet med landsgjennomsnittet i 4. kvartal 2016, basert på tall fra SSB, ligger Helsefak under
landsgjennomsnittet. Sykefraværet blant kvinner var på landsbasis på 8,11 % ved Helsefak var det på
5,61 %. Sykefraværet blant menn var på landsbasis på 4,97 %, ved Helsefak var det på 1,38 %.
Ved Helsefaks enheter tilbakemelder 50 %, IFA, IKM, IKO og fakultetsadministrasjonen, at alle ansatte
har fått tilbud om medarbeidersamtaler og medarbeidersamtaler er gjennomført for alle som ønsket det i
2016. RKBU Nord, IHO, ISM og IMB har ikke tilbudt alle medarbeidere medarbeidersamtaler, men de
tilbakemelder at medarbeidersamtaler er gjennomført for alle som ble tilbudt slik samtale og som ønsket
det.
I årsrapporteringen ved UiT er spørsmål om medarbeidersamtalen formulert slik: «Har alle ansatte ved
instituttet fått tilbud om medarbeidersamtale i året som gikk?» Det åpner opp for at medarbeidersamtale
gis som et tilbud, ikke som et krav om gjennomføring for alle ansatte.
Ifølge UiTs Lederhåndbok, Strategiske lederoppgaver, Ansvar og bestemmelser, Ansvar i HR-portalen
skal medarbeidersamtaler gjennomføres. Det framstår derfor litt uklart hva UiTs praksis i forhold til
medarbeidersamtaler skal være; et tilbud til ansatte eller som krav om gjennomføring.
Fakultetsadministrasjonen vil rette en henvendelse til universitetsdirektøren for å få avklart universitetets
praksis på gjennomføring av medarbeidersamtale. Fakultetsstyret inviteres til å komme med synspunkter
på om dette skal være et tilbud eller om det er ønskelig med et krav. I vedtaket foreslås det at dette blir et
krav, da medarbeidersamtalen må anses som en viktig del av oppfølging og utvikling av egne
medarbeidere.
Kontor og laboratoriearbeidsplassene for ansatte og studenter utformes og tilpasses så langt det lar seg
gjøre på en ergonomisk hensiktsmessig måte ved alle Helsefaks enheter.
Det har ved en av Helsefaks enheter vært varslet om diskriminering, vold, trusler, trakassering eller
annen utilbørlig opptreden. Dette varselet ble fulgt opp som angitt i UiTs «Retningslinje for varsling».

Beredskap
Helsefak har lokal beredskapsplan som bygger på risikovurderinger og som viser hvordan hendelser av
mindre omfang skal håndteres.
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Ansatte og studenter ved UiT skal gjøres kjent med lokal beredskapsplan, herunder rutiner for varsling
av kritiske hendelser og for evakuering av bygg. Alle fakultetets enheter, utenom IHO, tilbakemelder at
den enkelte ansatte og student er orientert om dette.
Helsefaks beredskapsplan er tilgjengelig for alle som har tilgang til intranett. Det bør av
sikkerhetsmessige hensyn vurderes om beredskapsplanen på sikt kun skal gjøres tilgjengelig for lederne.
Et kort utdrag av beredskapsplanverket, eksempelvis rutine for varsling av kritiske hendelser og rutine
for evakuering, gjøres tilgjengelig for øvrige ansatte og studenter.
Av Helsefaks enheter har 6 av 8 oversikt over ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet med
reiseperiode på over 1 måneds varighet. IKO og IMB har ikke oversikt over slikt fravær.
Lokal beredskapsgruppe (LBG) skal gjennomføre to årlige beredskapsøvelser. I 2016 ble kun en
beredskapsøvelse gjennomført på grunn av manglende kapasitet. Øvelsen ble gjennomført så sent som i
desember 2016, tiltakene etter denne øvelsen følges opp i 2017.
I november 2016 ble det gjennomført branntilsyn fra Tromsø brann og redning for Farmasibygget, det
ble ikke funnet noen avvik ved dette tilsynet.

Ytre miljø
Måloppnåelsen for miljøledelse er på nivå med tidligere år.
Fakultetets innkjøpere som deltar i anskaffelsesprosesser har nødvendig kompetanse på eget fagfelt med
tanke på å stille miljøkrav.
Det er gjennomført tiltak for, herunder bevisstgjøring, informasjon og opplæring av ansatte og studenter
for å redusere papirforbruk, forbruk av engangsmateriell, avfallssortering, gjennomføre flest mulig
møter/oppdrag pr. reise, vurdere om reiser kan erstattes med videokonferanse, Skype. På spørsmålet om
kollektivtransport brukes når det er mulig er svaret nei, dette fordi mange er helårssyklere, noen går til
fots om sommeren og på ski om vinteren.

Risikofylt arbeidsmiljø
Det utføres i stor grad risikofylt arbeid ved fakultetet. Lokal sikkerhetsopplæring gjennomføres før
oppstart av risikofylte arbeidsoppgaver og denne opplæringen dokumenters ved alle enheter utenom
fakultetsadministrasjonen, som oppgir som årsak systemmangel for dokumentasjon av opplæring.
Det er utarbeidet rutiner for alt arbeid som kan medføre fare for liv og helse. UiTs retningslinje og
enhetens egen arbeidsrutiner for risikofylt arbeid følges av alle enheter, men IKM kan ikke garantere at
retningslinjer og rutiner til enhver tid følges på grunn av et omfattende antall forskningsgrupper og antall
ansatte i laboratorievirksomhet.
I alle emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid foregår, er nødvendig sikkerhetsopplæring
definert som et arbeidskrav.

Arbeidet med pålegg fra Arbeidstilsynet (2011/410) om kartlegging og risikovurdering av kjemisk og
biologisk helsefare har tatt tid. Etter purring på enheter i 2015 med oppfordring til å sende inn
risikovurderinger for oversendelse til Hemis BHT for tilbakemelding er status følgende:
Ved IMB og IFA har alle labenheter som mottok dette pålegget sendt inn risikovurderinger til BHT. Alle
har mottatt tilbakemelding på sine vurderinger fra Hemis BHT. Det har i juli vært avholdt møter med
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forskningsgruppe for Infeksjonsbiologi vedrørende risikovurdering vedrørende arbeid med Vibro
cholera.
Ved IKM har 11 av 14 forskningsgrupper sendt inn risikovurderinger til BHT, og 10 har mottatt rapport
tilbake. Opplæring ble avholdt med 3 forskningsgruppene som ikke hadde levert risikovurdering av
arbeidet. Det ble avtalt at risikovurderingene skulle leveres inn rett etter påske. Ved IKM gjenstår det å få
gjennomført risikovurderinger ved fortsatt 3 grupper; Medisinsk avbildning, Kardiovaskulær og
Gastrokirurgi.
For gjennomgang av rapport og anbefalte tiltak fra BHT holdes sluttmøter med hver forskningsgruppe i
2017 etter anbefaling og i samråd med ledelse.
I forbindelse med risikovurderingen av metodene utarbeides det lister over hvem som arbeider med ulike
metodene. Da UiT ikke har et fullgodt system for eksponeringsregistering vil disse navnelistene bli
lenket i Ephorte (2016/259) opp mot eksponeringsanalyser utført av gruppene.
Denne registreringen vil bli utført av HMS-koordinator på bakgrunn av rapporter og anbefaling fra BHT
og evt. ettersendte risikovurderinger fra enkelte forskningsgrupper.
Instituttene må imidlertid selv ivareta lagring av nye risikovurderinger og gjennomføre registering i
eksponeringsregisteret, dette for å imøtekomme blant annet krav til personopplysninger. Målrettet
helsekontroll tilbys, på bakgrunn av vurdering fra bedriftshelsetjenesten, til de som har behov for det.
Dette foreslås derfor som et område fakultetet skal ha særskilt oppmerksomhet på fremover.
Alle fakultetets enheter har et oppdatert elektronisk og papirbasert stoffkartotek. Alle Helsefak sine
lokasjoner i Chess ble oppdatert i henhold til CLP-regelverket i løpet av 2016, henviser til rapport fra
systemadministrator i for Chess (Ephorte 2016/2242).
Statens strålevern var på tilsyn ved Helsefak september 2016. Rapport fra tilsynet kom i mai 2017, to
avvik ble kommentert; det mangler oversikt av isotop og aktivitet der det oppbevares radioaktive
strålekilder, og alle åpne radioaktive strålekilder er ikke tilstrekkelig sikret mot adgang for
uvedkommende. Det er utført et arbeid for å rette opp avvikene ved Helsefak, og tilbakemelding om
dette arbeidet er sendt fra POA til Statens strålevern.
I tillegg har strålevernarbeidet i 2016 bestått hovedsakelig av:
 Årsrapportering til Universitetsdirektøren på strålevern ved Helsefak (mars) (Ephorte 2016/2548)
 Registrering av ansatte som utsettes for stråling i eksponeringsregisteret (april) (Ephorte
2016/259)
 Risikovurdering og lagring av isotoper hos Innkjøpstjenesten
 Hotlab; etterlevelse av rutine for Hotlab, arbeid med ordensmann, oversikt og tilgang for brukere,
rutiner og avfall
Helsefak forvalter mottak av problem-, smittefarlig og radioaktivt avfall for hele UiT. Årsrapporten for
farlig avfall 2016 viser at det ble transportert 12766 kg smittefarlig avfall, 20020 kg problemavfall, og
1306 kg radioaktivt avfall ved UiT. Radioaktivt avfall har økt betraktelig det siste året, dette pga
forskningsprosjekt med isotop og gris. Til mottaket i Forskningsparken 3 har det blitt levert inn totalt
2706 kg risiko- og smitteavfall i 2016. Av dette er 829 kg levert inn av eksterne brukere ved
Forskningsparken (ikke UiT), men utskipet av UiT.
Øvrige områder innen risikofylt arbeid som det har vært viet oppmerksomhet mot er blant annet revisjon
av retningslinje for risikovurdering, kontroll av sikkerhetsbenker (LAF), oppdatering av fareskilt,
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romkort, kartlegge brannfarlig vare, rens av arbeidstøy, romkort, lokale til håndtering av
kjemikalieavfall, opprydding av og avfallshåndtering av særskilte stoffer, HMS-intranettsider,
samordning på lab, MH2, avvikshåndtering, igangsettelse av labfaglig forum.

Måloppnåelse og tiltak som fungert spesielt godt
50% av enhetene oppnådde egne målsettinger for HMS arbeidet i året som gikk, de som ikke nådde
målsettingene oppgir at de ikke har hatt klare målsettinger eller spesifikke delmålsettinger for 2016.
Tiltak som har fungert spesielt godt er sosiale tilstelninger og fellessamlinger, gode vernerunder,
kartlegging av arbeidsmiljøet og kjemikalieopprydding.

Viktige HMS-utfordringer ved Helsefaks enheter:
Våre enheter tilbakemelder følgende utfordringer fremover:
 Utfordringer i forbindelse med ombygging av MH
 Forberedelse til flytting og selve flyttingen til MH2
 Utarbeide HMS-mål der disse mangler
 Adm2020-prosessen og potensielle omstillinger
 Oppfølging av sykefravær
 Fortsette arbeidet for et godt arbeidsmiljø
 Gjennomføre vernerunder
 Gjennomføre medarbeidersamtaler
 Ha fortsatt fokus på ytre miljø og miljøledelse
 Sørge for at alle studenter og ansatte følger rutiner og retningslinjer ved risikofylt arbeid
 Tilrettelegging for å få en god arbeidshverdag når flere må dele kontor
 Oppdatering av internkontrollsystem

HMS-utfordringer for Helsefak i 2017
Tidligere års saksframlegg av Årsrapport om HMS for fakultetsstyret har vært preget av mange områder
som skulle vies oppmerksomhet, viser blant annet til årsrapporten for 2015 (2016/1557-19) der det til
slutt var 14 områder som skulle følges opp. Skjematisk oversikt over disse områdene og status for dette
arbeidet kommer lengere ute i denne årsrapporten.
Etter flere år med fusjoner, HMS-runder internt på fakultetet høsten 2016/vår 2017, flere pågående
strategiske endringsprosesser ved UiT og ARK undersøkelsen til høsten, ferdigstillelse og innflytting i
MH2 vår 2018, og ombygging MH 2017/2018 synes det lite hensiktsmessig å ha for mange områder
innen HMS-arbeidet som skal følges opp.
Universitetsstyret har iverksatt flere strategiske endringsprosesser som et ledd i UiTs strategi frem til
2020 «Drivkraft i nord»; Digitalisering, Revidering av studieprogramportefølje, Forbedringsprosessen,
Organisering av fag og campus og Ny administrativ organisering: Adm2020, Alle de forannevnte
prosessene skal bidra til å forenkle, fornye og forbedre UiT og flere av disse er store og krevende for hele
organisasjonen, spesielt Organisering av fag og campus og Ny administrativ organisering: Adm2020
HMS-runder ble høsten 2016 igangsatt ved instituttene og i fakultetsadministrasjonen. Det viser seg at
det ikke har vært mulig for alle å gjennomføre HMS-runder innen fristen som var 28. februar 2017, dette
arbeidet pågår derfor fortsatt. Etter HMS-rundene skal det utarbeides handlingsplaner og tiltak i
handlingsplanene skal lukkes, dette arbeidet vil pågå i 2017.
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Høsten 2017 skal Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ARK gjennomføres. ARK er utviklet av og for
universitets- og høyskolesektoren. Resultatet av denne undersøkelsen danner grunnlag for strategiske
arbeidsmiljøsatsinger og kontinuerlig utvikling av arbeidsmiljøet. Det vil også i etterkant av denne
undersøkelsen utarbeides handlingsplaner med tiltak som det skal jobbes videre med.
I forbindelse med ferdigstillelse og innflytting i MH2 pågår/vil flere prosesser pågå en tid fremover,
eksempelvis anskaffelser, endelig fordeling av areal, flytte og rokadeplan og etablering av beredskapsog evakueringsorganisasjon. Lokaler for følgende fagområder/fellestjenester vil i løpet av 2017 og 2018
være under ombygging: kantine, kurssal, ergoterapi, sentrallager, FOSS og sykepleierutdanningen og
anatomisk avdeling, i denne ombyggingsprosessen er det mange ting som må følges opp.
Det er etter tilbakemeldinger i universitetsdirektørens årsrapport, funn i instituttene og
fakultetsadministrasjonens årsrapporteringer og status for arbeidet med områder med behov for
oppfølging i 2016 er det følgende områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i 2017:




Alle ledere må prioritere gjennomføring og dokumentering av egen og ansattes HMS-opplæring
Årlige medarbeidersamtaler skal gjennomføres for alle ansatte ved Helsefak
Internkontrollarbeidet: fokus på HMS-runder og risikovurderinger

Status for arbeidet med områder ved Helsefak med behov for oppfølging fra rapporten for
2015
Fjorårets årsrapport fra Universitetsdirektøren (2016/1557-3) var todelt og inneholdt en del som viste
områder som skulle vies spesiell oppmerksomhet ved UiT:
 oppfølging av HMS-arbeid i styringsdialogene
 ivareta god HMS-praksis ved fjernledelse
 miljøledelse
 medarbeidersamtaler
 dokumentasjon av HMS-kompetanse
 innføring av elektronisk HMS-avvikssystem
 evaluere metodikk for fakultetenes/enhetenes egenvurdering på måloppnåelse
Det ble gitt kommentarer på ovennevnte punkter i fakultetets årsrapport for 2015.
På bakgrunn av styrets prioriteringer og fakultetsledelsenes årsrapport om HMS-arbeidet ved fakultetene
ga universitetsdirektøren også fakultetsvise tilbakemeldinger. For Helsfaks del ble det tilbakemeldt at det
ble utført mye godt HMS-arbeid og høy måloppnåelse på mange områder. Gjennomgangen viste
imidlertid at fakultetet hadde utfordringer knyttet til dokumentasjon av HMS-kompetanse, felles praksis
på tvers av campus, gjennomføring av medarbeidersamtaler og føring av register over ansatte og
studenter som har blitt eksponert for enkelte helseskadelige, kjemiske og/eller biologiske belastninger
(faktorer) i sitt arbeid.
Det ble på bakgrunn av universitetsdirektørens tilbakemeldinger og årsrapportene fra Helsefak institutt
og fakultetsadministrasjonen vedtatt av fakultetsstyret, med merknader som nevnt i tabellen under, at
følgende saker skulle vies spesiell oppmerksomhet i 2016. Oversikten inneholder status pr 1. juni 2017,
samt utfyllende informasjon i merknadsfeltet.
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Tiltak
nr
1

Område med behov for
oppfølging i 2016
Følge opp arbeidet med
Adm 2020

Status

Merknader

Pågår

UiTs strategi frem til 2020,
«Drivkraft i nord»,
universitetsstyret har iverksatt
flere strategiske
endringsprosesser;
Digitalisering, Revidering av
studieprogramportefølje,
Forbedringsprosessen,
Organisering av fag og campus
og Ny administrativ
organisering: Adm2020, Alle
de forannevnte prosessene skal
bidra til å forenkle, fornye og
forbedre UiT og flere av disse
er store og krevende for hele
organisasjonen, spesielt.
Organisering av fag og campus
og Ny administrativ
organisering: Adm2020.

2

Alle ledere skal sette
miljøledelse jevnlig på
agendaen
Alle ledere må ta
gjennomføring av
medarbeidersamtaler på
alvor
Signalisere
investeringsbehov til
nivå 1 i forhold til gode
tekniske løsninger for
samhandling over
distanse
Bidra i
implementeringen av
nytt avvikssystem ved
fakultetets enheter

Ikke startet

Mye av det som etterspørres i
rapporteringen er sentralt styrt,

Utgår

Samme som tiltak nr. 7, ble ved
en feil ikke slettet i
saksframlegget.

3

4

5

6

Dette er gjort i Rapport
om miljøledelse
(2016/49)

Tas i bruk i 2017,
sentral oppgave på nivå
1

Be nivå 1 vurdere om
I prosess
PAGA/PAGA Web kan
benyttes til
dokumentasjon av HMSkompetanse,
register over eksponerte
og dokumentasjon av

UiT Norges arktiske universitet
N-9037 Tromsø

Sentralbord: 77 64 40 00
Faks: 77 64 49 00
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UiT anskaffet avviksmodulen i
CIM i 2016. Gjenstår en del
arbeid som må gjøres av ITA,
vil bli tatt i bruk i løpet av 2017
jf. årsrapport fra u.dir.
PAGA er vurdert og funnet
egnet til registrering av ansattes
HMS-kompetanse jf. HMSårsrapport fra u.dir.
Register over eksponerte:
systemet som UiT har i dag
fungerer ikke på Helsefak fordi

postmottak@uit.no
www.uit.no
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lokal
sikkerhetsopplæring på
midlertidig eller
permanent basis

vi er et veldig stort fakultet.
Tilbakemelding fra POA er at
vi skal bruke ephorte fordi det
er det eneste system som
bevares i 60 år. Riksarkivaren
ivaretar oppgaven med å holde
data lesbare. Hvert institutt har
sin sak i ephorte der eksponerte
registreres, registreringen er
nært knyttet opp til vurdering
av risikovurdering fra BHT

7

Alle ledere må tilby sine
medarbeidere årlig
medarbeidersamtale

8

Frem til et system for
Kontinuerlig oppgave
registrering av HMSkompetanse med mer
foreligger, skal enhetene
selv se til at
sikkerhetsopplæring som
gjennomføres før
oppstart av risikofylte
arbeidsoppgaver både
dokumenteres og
oppbevares på enheten

9

Etablert retningslinje og
rutine må følges av
instituttene for å få
kontinuitet i arbeidet
med stoffkartoteket

Kontinuerlig oppgave

Det gjennomføres jevnlige
møter med superbrukerne og
POA for oppfølging

10

Det må etableres en
praksis på instituttene

I prosess/kontinuerlig
oppgave

Retningslinje for
laboratoriearbeid skal revideres.

UiT Norges arktiske universitet
N-9037 Tromsø

Kontinuerlig oppgave

Sentralbord: 77 64 40 00
Faks: 77 64 49 00
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Her viser vi til at det i
samarbeidsplan med BHT
2017-2018 skal jobbes med
verneombudsrollen og
lederrollen, arbeidet med
utforming av internopplæring er
igangsatt. Det er spilt inn til
BHT at viktigheten av
gjennomføring av
medarbeidersamtaler tas inn i
denne opplæringen.
HR-portalens lederhåndbok og
medarbeiderhåndbok
inneholder informasjon om
medarbeidersamtalen
Dette er kommunisert ut til
enhetene ved flere anledninger,
blant annet i admlederforum, i
tillegg til at dokumentasjonen,
etterspørres i årsrapporteringen
over lokalt HMS-arbeid fra
instituttene og
fakultetsadministrasjonen. Alle
enhetene er kjent med HMSsaken som legges frem for
fakultetsstyret årlig

postmottak@uit.no
www.uit.no
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for opprydding i og/eller
avhending av innkjøpte
kjemikalier og risikofylt
forskningsmateriell før
brukere/ansatte slutter
11

12

13

Enhetene bør alltid ha fokus på
dette i HMS-rundene. Det må
etableres rutine for
dokumentasjon av utført
opprydding etter endt
studie/arbeidsforhold
Arbeidstilsynet har sendt på
høring forslag om å endre
forskriftsbestemmelser slik at et
stoffkartotek kan foreligge
elektronisk og/ellet på papir.
Avventer til resultat etter høring
forligger.

Helsefak ber
Ikke igangsatt
universitetsdirektøren
søke Arbeidstilsynet om
dispensasjon fra
bestemmelsen om ha
papirbasert stoffkartotek,
i tillegg til elektronisk
stoffkartotek, ved
enheter som har et stort
antall stoffer registrert
Merknad til saken fra
fakultetsstyret
Fakultetsstyret ber om at I prosess
det innføres elektronisk
avvikshåndteringssystem
ved UIT Norges arktiske
universitet.
Iverksette tiltak som
Kontinuerlig oppgave
styrker
ledelseskompetanse med
tanke på ivaretakelse og
utvikling av
psykososiale
arbeidsmiljøet

Se tiltak nr. 5

Se tiltak nr. 7
Ved UiT/Helsefak
gjennomføres:
ARK-undersøkelsen hvert 3. år
HMS-runder
Medarbeidersamtaler
Relevante dokumenter:
HR-portalen; leder-medarbeider
og HMS-håndbok
Mal for medarbeidersamtaler
Strategi for UIT mot 2020,
Gjennomgående strategier
Strategiplan Helsefak
Ramme for
forskningsgruppeleder
Ansvar og oppgaver i HMSarbeider (2016/2315)
Strategisk utdanningsutvalg
(2016/6382)

14

Iverksette tiltak for å
styrke medarbeiderskap

UiT Norges arktiske universitet
N-9037 Tromsø

Kontinuerlig oppgave

Sentralbord: 77 64 40 00
Faks: 77 64 49 00
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Samme som tiltak nr. 13

postmottak@uit.no
www.uit.no
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og fremme dialog
mellom medarbeidere og
ledere knyttet til
primæraktivitetene
Flere av forbedringsområdene er kontinuerlige oppgaver som gjennomføres, men graden av
gjennomføring er varierende og åsrapporteringen som ble gjort for 2015 viste at fakultetet i ovennevnte
saker hadde et forbedringspotensial

UiT Norges arktiske universitet
N-9037 Tromsø

Sentralbord: 77 64 40 00
Faks: 77 64 49 00
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ingunn Skre
onsdag 11. januar 2017 09:34
Wenche Andresen
Liv‐Jorith Isaksen; Trine Krane; Kjetil Kvalsvik
HMS‐årsrapport fra IPS

Hei!
Besvarelse av HMS‐rapporten ble utsatt her fra IPS pga langvarig sykmelding, ombyggingsprosessen som har gjort
at administrasjonen har vært på flyttefot hele desember og til nå og at instituttleder hadde ferie i årsskiftet. Da
verneombud og jeg på overtid forsøkte å besvare undersøkelsen i dag, var lenken lukket. Jeg beklager at
tidsfristen glapp for oss.
Av HMS‐saker ved IPS i 2016 har vi hatt et langvarig problem med trangboddhet, som nå er i ferd med å løses
grunnet overtakelse av en etasje etter handelshøgskolen i TEO, Hus 5, plan 5 vestfløy. I forbindelse med løsning av
trangboddhetsproblemet jobber vi nå midt i et ombyggingsprosjekt. Her rives gipsvegger, og det bygges nye.
Dette betyr at medarbeiderne er utsatt for ikke ubetydelig byggestøv og støy. Vi har prøvd å løse dette med å
flytte fra de områdene der det rives, samt å tilby øreklokker for å dempe støy. Men en kan ikke unnslå at det å
arbeide i et byggeområde innebærer en viss helserisiko for medarbeiderne. At vi ohgså kommer til å ha flere
medarbeidere som må flytte kontor to ganger (fra opprinnelig til midlertidig og så til permanent), samt selve
flytteprosessen innebærer også belastninger. Her tilbyr vi betalt flyttehjelp til de som ønsker det.
Medarbeiderne er i betydelig grad blitt holdt orientert hørt og har hatt stor mulighet til påvirkning på ny
kontorplassering, samt hvordan IPS lokaler skulle bygges om. Dette har skjedd gjennom dialogmøter, eposter,
utsendte tegninger, invitasjon til å komme med ønsker og innspill, utsendte forslag til kontorfordeling. Innspill fra
medarbeiderne er blitt tatt hensyn til.
Vi har ikke registrert noen arbeidsrelaterte helseskader ved IPS i 2016.
Av arbeidsmiljøtiltak er fredagskaffe med vinlotteri, jobbfrukt, instituttseminar, julelunsj og sommerlunsj, samt
bursdagskort til alle medarbeidere av de mest populære tiltakene.
Beste hilsen

Ingunn Skre
Instituttleder, PhD ‐ Head of department
Institutt for psykologi – Department of psychology
Det helsevitenskapelige fakultet – Faculty of health sciences
Tel / Mob +47 77645446/ +47 90846485
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Fra:

kjetil.kvalsvik@uit.no

Sendt:

tirsdag 3. januar 2017 09:05

Til:

Wenche Andresen

Emne:

Respons på HMS‐årsrapport 2016 Helsefak

Rapport levert av enhet:
Fakultetsadministrasjonen
Er leder ved instituttet/fak.adm oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon,
herunder hvordan ansvar, myndigheter og oppgaver for arbeidet med HMS er fordelt?
ja
Har instituttet/fak.adm fastsatt skriftlige HMS-mål?
ja
Har instituttet/fak.adm en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMSarbeidet?
ja
Legger instituttet/fak.adm til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet?
ja
Avholdes det jevnlige møter med verneombudene på instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm kartlagt trusler, farer og problemer ved egen virksomhet og på
denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter?
ja
Er planlagte tiltak gjennomført?
ja
Blir hensynet til HMS vurdert før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at
nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?
ja
Er disse fulgt opp som angitt i UiTs "Retningslinje for oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdommer"?
ja
Har alle ledere med personalansvar nødvendig opplæring innen HMS?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Ikke dokumentasjon på hver enkelts opplæring, og vanskelig å følge opp.
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Kapasitet ved UiT for liten.
Er HMS-opplæringen til lederne dokumentert?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Ikke system for dokumentasjon som er tilgjengelig for ledere
Har alle personer som har fått delegert oppgaver innen HMS nødvendig opplæring
innen HMS?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Treghet og kapasitet i kurstilbud
Er opplæringen dokumentert for personer med delegerte HMS-oppgaver?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Samme
Har instituttet/fak.adms verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMSoppgaver?
ja
Praktiserer lederne ved enheten UiTs "Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nyansatte"?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Ikke tilstrekkelig implementert i praksis. Men hver leder tar imot sine på en god
måte. Introkurs/opplæring savnes ofte av nyansatte.
Har instituttet/fak.adm hatt mer enn 5 % sykefravær i ett eller flere kvartal i året som
gikk?
nei
Praktiserer instituttet/fak.adm UiTs rutiner for oppfølging av sykemeldte?
ja
Har alle ansatte ved instituttet/fak.adm fått tilbud om medarbeidersamtale i året som
gikk?
ja
Er medarbeidersamtale avviklet for alle som ønsket det?
ja
Har det ved instituttet/fak.adm vært varslet om diskriminering, vold, trusler,
trakassering eller annen utilbørlig opptreden?
nei
Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter søkt utformet og
tilpasset på en ergonomisk hensiktsmessig måte?
ja
Har den enkelte ansatte/student blitt orientert om sin rolle i beredskapsarbeidet ved
UiT, samt om varslings- og evakueringsrutiner?
ja
Har dere oversikt over ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet med
reiseperiode over 1 måneds varighet?
ja
Har instituttet/fak.adm oppfordret tilsatte å legge skriftlig undervisningsmateriell i
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Fronter i stedet for å medbringe utskrift/kopi til studentene?
ja
Har instituttet/fak.adm gjennomført tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og
opplæring av tilsatte og studenter når det gjelder viktigheten av å:
Redusere papirforbruk?
ja
Redusere forbruk av engangsmateriell?
ja
Redusere strømforbruk?
ja
Sortere avfallet korrekt og produsere minst mulig avfall?
ja
Gjennomføre flest mulig møter/oppdrag pr. reise?
ja
Vurdere om en reise kan erstattes med videokonferanse, Skype m.v?
ja
Bruke kollektivtransport når det er mulig?
ja
Er miljøledelse et tema ved mottak av tilsatte og studenter?
nei
Kommentarer til miljøledelse:
Vanskelig å si eksakt på organisatorisk nivå
Blir det utført risikofylt arbeid ved instituttet/fak.adm?
ja
Følgende spørsmål besvares av institutt/fak.adm som har risikofylte arbeidsoppgaver:
Gjennomføres lokal sikkerhetsopplæring før oppstart av risikofylte
arbeidsoppgaver?
ja
Dokumenteres gjennomført lokal sikkerhetsopplæring?
nei
Er det utarbeidet skriftlige rutiner for alt arbeid som kan medføre særlig fare for
liv eller helse som instituttet/fak.adm har ansvar for?
ja
Følges UiTs retningslinjer og fakultetets/instituttets/fak.adms egne
arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved instituttet/fak.adm?
ja
Forklar hvorfor gjennomført lokal sikkerhetsopplæring ikke dokumenteres:
Systemmangel for dokumentasjon av opplæring
Har instituttet/fak.adm et oppdatert elektronisk og papirbasert stoffkartotek?
ja
Har instituttet/fak.adm i alle emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid
inngår definert nødvendig sikkerhetsopplæring som et arbeidskrav?
har ikke slike
Fører og vedlikeholder instituttet/fak.adm oversikt over ansatte og studenter som er
eller kan bli utsatt for (eksponert) for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid?
utfører ikke slikt arbeid
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Har instituttet/fak.adm nådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for året som gikk?
nei
Ble det i året som gikk gjennomført HMS- tiltak som fungerte spesielt godt ved
instituttet/fak.adm?
ja
Angi HMS-tiltak som har fungert spesielt godt.
Sosiale tilstellinger som er viktige for psyko-sosialt arbeidsmiljø
Skisser instituttets/fak.adms viktigste HMS-utfordring i året som kommer:
Bygging av MH2 inkl. støy og uforutsigbarhet knyttet til dette. ADM2020
prosesser og potensiell omstilling
Er det andre HMS-forhold som instituttet/fak.adm ønsker å informere om?
Ingen spesielle
Er rapporten utfylt av instituttets/fak.adms leder og verneombud?
ja
Navn på leder og verneombud:
Kjetil Kvalsvik og Tove-Beate Engum

Gi tilbakemelding

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

renate.floystad@uit.no
tirsdag 3. januar 2017 13:46
Wenche Andresen
Respons på HMS‐årsrapport 2016 Helsefak

Rapport levert av enhet:
IFA
Er leder ved instituttet/fak.adm oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon,
herunder hvordan ansvar, myndigheter og oppgaver for arbeidet med HMS er fordelt?
ja
Har instituttet/fak.adm fastsatt skriftlige HMS-mål?
ja
Har instituttet/fak.adm en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMSarbeidet?
ja
Legger instituttet/fak.adm til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet?
ja
Avholdes det jevnlige møter med verneombudene på instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm kartlagt trusler, farer og problemer ved egen virksomhet og på
denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter?
ja
Er planlagte tiltak gjennomført?
ja
Blir hensynet til HMS vurdert før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at
nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?
ja
Er disse fulgt opp som angitt i UiTs "Retningslinje for oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdommer"?
ja
Har alle ledere med personalansvar nødvendig opplæring innen HMS?
ja
Har alle personer som har fått delegert oppgaver innen HMS nødvendig opplæring
innen HMS?
ja
Er opplæringen dokumentert for personer med delegerte HMS-oppgaver?
ja
Har instituttet/fak.adms verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMS-
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oppgaver?
ja
Praktiserer lederne ved enheten UiTs "Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nyansatte"?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt mer enn 5 % sykefravær i ett eller flere kvartal i året som
gikk?
nei
Praktiserer instituttet/fak.adm UiTs rutiner for oppfølging av sykemeldte?
ja
Har alle ansatte ved instituttet/fak.adm fått tilbud om medarbeidersamtale i året som
gikk?
ja
Er medarbeidersamtale avviklet for alle som ønsket det?
ja
Har det ved instituttet/fak.adm vært varslet om diskriminering, vold, trusler,
trakassering eller annen utilbørlig opptreden?
nei
Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter søkt utformet og
tilpasset på en ergonomisk hensiktsmessig måte?
ja
Har den enkelte ansatte/student blitt orientert om sin rolle i beredskapsarbeidet ved
UiT, samt om varslings- og evakueringsrutiner?
ja
Har dere oversikt over ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet med
reiseperiode over 1 måneds varighet?
ja
Har instituttet/fak.adm oppfordret tilsatte å legge skriftlig undervisningsmateriell i
Fronter i stedet for å medbringe utskrift/kopi til studentene?
ja
Har instituttet/fak.adm gjennomført tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og
opplæring av tilsatte og studenter når det gjelder viktigheten av å:
Redusere papirforbruk?
ja
Redusere forbruk av engangsmateriell?
ja
Redusere strømforbruk?
ja
Sortere avfallet korrekt og produsere minst mulig avfall?
ja
Gjennomføre flest mulig møter/oppdrag pr. reise?
ja
Vurdere om en reise kan erstattes med videokonferanse, Skype m.v?
ja
Bruke kollektivtransport når det er mulig?
nei
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Er miljøledelse et tema ved mottak av tilsatte og studenter?
nei
Kommentarer til miljøledelse:
når man først snakker om ytre miljø, burde man kanskje også stille spørsmål om
reiser til og fra jobb, herunder sykkelmuligheter sykkelparkering, kollektiv
transport
Blir det utført risikofylt arbeid ved instituttet/fak.adm?
ja
Følgende spørsmål besvares av institutt/fak.adm som har risikofylte arbeidsoppgaver:
Gjennomføres lokal sikkerhetsopplæring før oppstart av risikofylte
arbeidsoppgaver?
ja
Dokumenteres gjennomført lokal sikkerhetsopplæring?
ja
Er det utarbeidet skriftlige rutiner for alt arbeid som kan medføre særlig fare for
liv eller helse som instituttet/fak.adm har ansvar for?
ja
Følges UiTs retningslinjer og fakultetets/instituttets/fak.adms egne
arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm et oppdatert elektronisk og papirbasert stoffkartotek?
ja
Har instituttet/fak.adm i alle emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid
inngår definert nødvendig sikkerhetsopplæring som et arbeidskrav?
ja
Fører og vedlikeholder instituttet/fak.adm oversikt over ansatte og studenter som er
eller kan bli utsatt for (eksponert) for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid?
nei
Har instituttet/fak.adm nådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for året som gikk?
ja
Ble det i året som gikk gjennomført HMS- tiltak som fungerte spesielt godt ved
instituttet/fak.adm?
nei
Skisser instituttets/fak.adms viktigste HMS-utfordring i året som kommer:
Følge opp enkelt personer som er sykmeldt
Er rapporten utfylt av instituttets/fak.adms leder og verneombud?
ja
Navn på leder og verneombud:
Thrina Loennechen (instituttleder), Rune Hogseth (vara verneombud)

Gi tilbakemelding

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials
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Fra:

vibeke.guddingsmo@uit.no

Sendt:

tirsdag 3. januar 2017 11:10

Til:

Wenche Andresen

Emne:

Respons på HMS‐årsrapport 2016 Helsefak

Rapport levert av enhet:
IHO
Er leder ved instituttet/fak.adm oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon,
herunder hvordan ansvar, myndigheter og oppgaver for arbeidet med HMS er fordelt?
ja
Har instituttet/fak.adm fastsatt skriftlige HMS-mål?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Vi har brukt ARK-undersøkelsen og tiltaksplanen som ble laget etter den. Etter
fusjonen med Harstad og Narvik har vi ikke fått laget nye mål. I Hammerfest og
Narvik har det vært vernerunder, og det er utarbeidet tiltaksplaner. Vi mangler
felles mål for hele IHO, og skal få laget det i første kvartal 2017.
Har instituttet/fak.adm en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMSarbeidet?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Nei, se forrige svar. Har kun plan for Narvik og Hammerfest foreløpig.
Legger instituttet/fak.adm til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet?
ja
Avholdes det jevnlige møter med verneombudene på instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm kartlagt trusler, farer og problemer ved egen virksomhet og på
denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Har ikke vært vernerunde i Harstad og Tromsø i 2016, så det må gjennomføres
før vi kan lage risikoanalyser for hele IHO.
Blir hensynet til HMS vurdert før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at
nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
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Vi har lite laboratorieaktivitet, så vi har ikke vurdert det som spesielt risikofylt
arbeid. Vår utfordring er psykososialt arbeidsmiljø og høyt sykefravær i enkelte
enheter. Vi har rutiner for stikkskader som kan oppstå i praksis og på
øvingsrom for studenter.
Har instituttet/fak.adm hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?
ja
Er disse fulgt opp som angitt i UiTs "Retningslinje for oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdommer"?
ja
Har alle ledere med personalansvar nødvendig opplæring innen HMS?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Mange nye ledere ble ansatt på IHO i 2016. De trenger opplæring.
Er HMS-opplæringen til lederne dokumentert?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Kursbevis legges i personalmappe i ePhorte når de er gjennomført. Men siden
vi ikke har hatt kurs for alle ledere kan vi ikke svare ja på dette nå. Kan være at
ikke alt er dokumenter fra tidligere kurs.
Har alle personer som har fått delegert oppgaver innen HMS nødvendig opplæring
innen HMS?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Dette spørsmålet er så omfattende at det er vanskelig å svare ja på at alle har
fått opplæring. Vi har god kontroll på opplæring i brannberedskap. Vi kan ikke
garantere at alle har nødvendig opplæring på alle områder annet enn at
informasjon er gjort tilgjengelig på nettsider om HMS.
Er opplæringen dokumentert for personer med delegerte HMS-oppgaver?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
se forrige svar
Har instituttet/fak.adms verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMSoppgaver?
ja
Praktiserer lederne ved enheten UiTs "Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nyansatte"?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Finner ikke rutinene på Intranett etter omleggingen.
Har instituttet/fak.adm hatt mer enn 5 % sykefravær i ett eller flere kvartal i året som
gikk?
ja
Har det vært iverksatt ekstraordinære analyser av sykefraværet med tilhørende tiltak?
ja
Praktiserer instituttet/fak.adm UiTs rutiner for oppfølging av sykemeldte?
ja
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Har alle ansatte ved instituttet/fak.adm fått tilbud om medarbeidersamtale i året som
gikk?
nei
Prøv å angi %-andelen som har fått tilbud om medarbeidersamtale. Er dette en
forbedring siden i fjor?
Det blir ren gjetting, så det er ikke mulig å anslå en prosent.
Har det ved instituttet/fak.adm vært varslet om diskriminering, vold, trusler,
trakassering eller annen utilbørlig opptreden?
ja
Er disse fulgt opp som angitt i UiTs "Retningslinje for varsling"?
ja
Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter søkt utformet og
tilpasset på en ergonomisk hensiktsmessig måte?
ja
Har den enkelte ansatte/student blitt orientert om sin rolle i beredskapsarbeidet ved
UiT, samt om varslings- og evakueringsrutiner?
nei
Har dere oversikt over ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet med
reiseperiode over 1 måneds varighet?
ja
Har instituttet/fak.adm oppfordret tilsatte å legge skriftlig undervisningsmateriell i
Fronter i stedet for å medbringe utskrift/kopi til studentene?
ja
Har instituttet/fak.adm gjennomført tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og
opplæring av tilsatte og studenter når det gjelder viktigheten av å:
Redusere papirforbruk?
nei
Redusere forbruk av engangsmateriell?
nei
Redusere strømforbruk?
nei
Sortere avfallet korrekt og produsere minst mulig avfall?
nei
Gjennomføre flest mulig møter/oppdrag pr. reise?
ja
Vurdere om en reise kan erstattes med videokonferanse, Skype m.v?
ja
Bruke kollektivtransport når det er mulig?
ja
Er miljøledelse et tema ved mottak av tilsatte og studenter?
nei
Kommentarer til miljøledelse:
Vi har fokus på miljøet ved å reise minst mulig. Papir og strøm har vi ikke stort
fokus på. Vi har kjøpt Pull-printløsning for å spare på papir.
Blir det utført risikofylt arbeid ved instituttet/fak.adm?
ja
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Følgende spørsmål besvares av institutt/fak.adm som har risikofylte arbeidsoppgaver:
Gjennomføres lokal sikkerhetsopplæring før oppstart av risikofylte
arbeidsoppgaver?
ja
Dokumenteres gjennomført lokal sikkerhetsopplæring?
ja
Er det utarbeidet skriftlige rutiner for alt arbeid som kan medføre særlig fare for
liv eller helse som instituttet/fak.adm har ansvar for?
ja
Følges UiTs retningslinjer og fakultetets/instituttets/fak.adms egne
arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm et oppdatert elektronisk og papirbasert stoffkartotek?
ja
Har instituttet/fak.adm i alle emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid
inngår definert nødvendig sikkerhetsopplæring som et arbeidskrav?
ja
Fører og vedlikeholder instituttet/fak.adm oversikt over ansatte og studenter som er
eller kan bli utsatt for (eksponert) for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid?
ja
Har risikovurdering ved instituttet/fak.adm avdekket at det er ansatte som bør tilbys
målrettet helsekontroll?
nei
Forklar hvorfor målgruppen ikke har fått tilbud om helsekontroll:
De som arbeider på radiografutdanningen går med dosimeter. Dersom de får
utslag med for høye verdier blir de fulgt opp. Det har hittil aldri skjedd.
Har instituttet/fak.adm nådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for året som gikk?
nei
Forklar hvorfor dere ikke har nådd målsettingene:
Vi hadde ikke satt klare mål, og kan dermed ikke måle hva som er oppnådd.
Ble det i året som gikk gjennomført HMS- tiltak som fungerte spesielt godt ved
instituttet/fak.adm?
ja
Angi HMS-tiltak som har fungert spesielt godt.
Vi har hatt gode vernerunder i Hammerfest og Narvik. I Harstad har vi
samarbeidet med Hemis om arbeidsmiljøkartlegging. I Tromsø har vi ved
ABIKO-utdanningen fullført 1,5 års kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøet
sammen med Hemis. Ved radiografutdanningen har vi fulgt studieleder spesielt
opp og tilsatt flere nye. Alle tiltakene har vært med på å bedre arbeidsmiljøet.
Felles samling for hele IHO i Tromsø var vellykket.
Skisser instituttets/fak.adms viktigste HMS-utfordring i året som kommer:
Sykefraværet i Harstad må fortsatt følges opp. Vi må fortsatt arbeide med
arbeidsmiljøet. Viktig å få gjennomført vernerunder der det mangler, og at alle
får tilbud om medarbeidersamtaler. Vi må få utarbeidet HMS-mål for 2017.
Er rapporten utfylt av instituttets/fak.adms leder og verneombud?
ja
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Navn på leder og verneombud:
Verneombudene Per-Harald Simonsen, Karin Falck Jacobsen, Sissel Bårdsen
og kontorsjef Vibeke Guddingsmo
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Fra:

arvid.paulsen@uit.no

Sendt:

onsdag 4. januar 2017 10:40

Til:

Wenche Andresen

Emne:

Respons på HMS‐årsrapport 2016 Helsefak

Rapport levert av enhet:
IKM
Er leder ved instituttet/fak.adm oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon,
herunder hvordan ansvar, myndigheter og oppgaver for arbeidet med HMS er fordelt?
ja
Har instituttet/fak.adm fastsatt skriftlige HMS-mål?
ja
Har instituttet/fak.adm en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMSarbeidet?
ja
Legger instituttet/fak.adm til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet?
ja
Avholdes det jevnlige møter med verneombudene på instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm kartlagt trusler, farer og problemer ved egen virksomhet og på
denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter?
ja
Er planlagte tiltak gjennomført?
ja
Blir hensynet til HMS vurdert før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at
nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?
ja
Er disse fulgt opp som angitt i UiTs "Retningslinje for oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdommer"?
ja
Har alle ledere med personalansvar nødvendig opplæring innen HMS?
ja
Er HMS-opplæringen til lederne dokumentert?
ja
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Har alle personer som har fått delegert oppgaver innen HMS nødvendig opplæring
innen HMS?
ja
Er opplæringen dokumentert for personer med delegerte HMS-oppgaver?
ja
Har instituttet/fak.adms verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMSoppgaver?
ja
Praktiserer lederne ved enheten UiTs "Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nyansatte"?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt mer enn 5 % sykefravær i ett eller flere kvartal i året som
gikk?
nei
Praktiserer instituttet/fak.adm UiTs rutiner for oppfølging av sykemeldte?
ja
Har alle ansatte ved instituttet/fak.adm fått tilbud om medarbeidersamtale i året som
gikk?
ja
Er medarbeidersamtale avviklet for alle som ønsket det?
ja
Har det ved instituttet/fak.adm vært varslet om diskriminering, vold, trusler,
trakassering eller annen utilbørlig opptreden?
nei
Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter søkt utformet og
tilpasset på en ergonomisk hensiktsmessig måte?
ja
Har den enkelte ansatte/student blitt orientert om sin rolle i beredskapsarbeidet ved
UiT, samt om varslings- og evakueringsrutiner?
ja
Har dere oversikt over ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet med
reiseperiode over 1 måneds varighet?
ja
Har instituttet/fak.adm oppfordret tilsatte å legge skriftlig undervisningsmateriell i
Fronter i stedet for å medbringe utskrift/kopi til studentene?
ja
Har instituttet/fak.adm gjennomført tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og
opplæring av tilsatte og studenter når det gjelder viktigheten av å:
Redusere papirforbruk?
ja
Redusere forbruk av engangsmateriell?
ja
Redusere strømforbruk?
ja
Sortere avfallet korrekt og produsere minst mulig avfall?
ja
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Gjennomføre flest mulig møter/oppdrag pr. reise?
nei
Vurdere om en reise kan erstattes med videokonferanse, Skype m.v?
ja
Bruke kollektivtransport når det er mulig?
nei
Er miljøledelse et tema ved mottak av tilsatte og studenter?
ja
Blir det utført risikofylt arbeid ved instituttet/fak.adm?
ja
Følgende spørsmål besvares av institutt/fak.adm som har risikofylte arbeidsoppgaver:
Gjennomføres lokal sikkerhetsopplæring før oppstart av risikofylte
arbeidsoppgaver?
ja
Dokumenteres gjennomført lokal sikkerhetsopplæring?
ja
Er det utarbeidet skriftlige rutiner for alt arbeid som kan medføre særlig fare for
liv eller helse som instituttet/fak.adm har ansvar for?
ja
Følges UiTs retningslinjer og fakultetets/instituttets/fak.adms egne
arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved instituttet/fak.adm?
nei
Forklar hvorfor dere ikke følger UiTs retningslinjer og instituttet/fak.adm egne
arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved instituttet/fak.adm:
Med omfattende antall forskningsgrupper og antall ansatte i
laboratorievirksomhet, kan vi ikke garantere at prosedyrene til enhver tid
følges.
Har instituttet/fak.adm et oppdatert elektronisk og papirbasert stoffkartotek?
ja
Har instituttet/fak.adm i alle emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid
inngår definert nødvendig sikkerhetsopplæring som et arbeidskrav?
ja
Fører og vedlikeholder instituttet/fak.adm oversikt over ansatte og studenter som er
eller kan bli utsatt for (eksponert) for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid?
ja
Har risikovurdering ved instituttet/fak.adm avdekket at det er ansatte som bør tilbys
målrettet helsekontroll?
ja
Tilbys målgruppen målrettet helsekontroll?
ja
Har instituttet/fak.adm nådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for året som gikk?
ja
Ble det i året som gikk gjennomført HMS- tiltak som fungerte spesielt godt ved
instituttet/fak.adm?
nei
Skisser instituttets/fak.adms viktigste HMS-utfordring i året som kommer:
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Sørge for at alle våre ansatte og studenter følger prosedyrer for risikofylt
arbeid
Er rapporten utfylt av instituttets/fak.adms leder og verneombud?
ja
Navn på leder og verneombud:
Arvid Inge Paulsen og Harry Jensen
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Fra:

kirsten.amundsen@uit.no

Sendt:

torsdag 15. desember 2016 08:47

Til:

Wenche Andresen

Emne:

Respons på HMS‐årsrapport 2016 Helsefak

Rapport levert av enhet:
IKO
Er leder ved instituttet/fak.adm oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon,
herunder hvordan ansvar, myndigheter og oppgaver for arbeidet med HMS er fordelt?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
NY instituttleder som ænnu ikke har orientert seg om rutinerne.
Har instituttet/fak.adm fastsatt skriftlige HMS-mål?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Se foregående svar
Har instituttet/fak.adm en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMSarbeidet?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Se tidligere svar
Legger instituttet/fak.adm til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Se tidligere svar
Avholdes det jevnlige møter med verneombudene på instituttet/fak.adm?
nei
Har instituttet/fak.adm kartlagt trusler, farer og problemer ved egen virksomhet og på
denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter?
ja
Er planlagte tiltak gjennomført?
nei
Blir hensynet til HMS vurdert før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at
nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?
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nei
Har alle ledere med personalansvar nødvendig opplæring innen HMS?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Ny instituttleder som ikke haft tilbud om utdanning
Er HMS-opplæringen til lederne dokumentert?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Se forrige svar
Har alle personer som har fått delegert oppgaver innen HMS nødvendig opplæring
innen HMS?
ja
Er opplæringen dokumentert for personer med delegerte HMS-oppgaver?
ja
Har instituttet/fak.adms verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMSoppgaver?
ja
Praktiserer lederne ved enheten UiTs "Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nyansatte"?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Har ikke instruerts om denne oppgaven
Har instituttet/fak.adm hatt mer enn 5 % sykefravær i ett eller flere kvartal i året som
gikk?
nei
Praktiserer instituttet/fak.adm UiTs rutiner for oppfølging av sykemeldte?
ja
Har alle ansatte ved instituttet/fak.adm fått tilbud om medarbeidersamtale i året som
gikk?
ja
Er medarbeidersamtale avviklet for alle som ønsket det?
ja
Har det ved instituttet/fak.adm vært varslet om diskriminering, vold, trusler,
trakassering eller annen utilbørlig opptreden?
nei
Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter søkt utformet og
tilpasset på en ergonomisk hensiktsmessig måte?
ja
Har den enkelte ansatte/student blitt orientert om sin rolle i beredskapsarbeidet ved
UiT, samt om varslings- og evakueringsrutiner?
ja
Har dere oversikt over ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet med
reiseperiode over 1 måneds varighet?
nei
Har instituttet/fak.adm oppfordret tilsatte å legge skriftlig undervisningsmateriell i
Fronter i stedet for å medbringe utskrift/kopi til studentene?
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ja
Har instituttet/fak.adm gjennomført tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og
opplæring av tilsatte og studenter når det gjelder viktigheten av å:
Redusere papirforbruk?
ja
Redusere forbruk av engangsmateriell?
ja
Redusere strømforbruk?
ja
Sortere avfallet korrekt og produsere minst mulig avfall?
ja
Gjennomføre flest mulig møter/oppdrag pr. reise?
ja
Vurdere om en reise kan erstattes med videokonferanse, Skype m.v?
ja
Bruke kollektivtransport når det er mulig?
ja
Er miljøledelse et tema ved mottak av tilsatte og studenter?
ja
Kommentarer til miljøledelse:
Skjer fortløpende
Blir det utført risikofylt arbeid ved instituttet/fak.adm?
nei
Har instituttet/fak.adm nådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for året som gikk?
nei
Forklar hvorfor dere ikke har nådd målsettingene:
Har ikke hatt klare målsettingene tils nå
Ble det i året som gikk gjennomført HMS- tiltak som fungerte spesielt godt ved
instituttet/fak.adm?
nei
Skisser instituttets/fak.adms viktigste HMS-utfordring i året som kommer:
- god psykosocial miljø - forbedre systematisk HMS-arbeid - reducere
pappersforbruk og elforbruk - nyttje IKT istæller for reiser
Er det andre HMS-forhold som instituttet/fak.adm ønsker å informere om?
- nej
Er rapporten utfylt av instituttets/fak.adms leder og verneombud?
ja
Navn på leder og verneombud:
Christer Ullbro och Bo Wold Nilsen
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Fra:

siv.r.richardsen@uit.no

Sendt:

tirsdag 3. januar 2017 13:55

Til:

Wenche Andresen

Emne:

Respons på HMS‐årsrapport 2016 Helsefak

Rapport levert av enhet:
IMB
Er leder ved instituttet/fak.adm oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon,
herunder hvordan ansvar, myndigheter og oppgaver for arbeidet med HMS er fordelt?
ja
Har instituttet/fak.adm fastsatt skriftlige HMS-mål?
ja
Har instituttet/fak.adm en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMSarbeidet?
ja
Legger instituttet/fak.adm til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet?
ja
Avholdes det jevnlige møter med verneombudene på instituttet/fak.adm?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Saker tas opp jevnlig på instituttnivå ved behov. Det er ikke satt opp en egen
møteplan. På fakultetsnivå har verneombudene jevnlige møter.
Har instituttet/fak.adm kartlagt trusler, farer og problemer ved egen virksomhet og på
denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter?
ja
Er planlagte tiltak gjennomført?
ja
Blir hensynet til HMS vurdert før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at
nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?
ja
Er disse fulgt opp som angitt i UiTs "Retningslinje for oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdommer"?
ja
Har alle ledere med personalansvar nødvendig opplæring innen HMS?
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ja
Er HMS-opplæringen til lederne dokumentert?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Har ikke dokumentasjon, da kurs er langt tilbake i tid
Har alle personer som har fått delegert oppgaver innen HMS nødvendig opplæring
innen HMS?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
fordi alle forskningsgruppeledere ikke har dokumentert opplæring i HMS, selv
om de har delegerte arbeidsoppgaver innen området
Er opplæringen dokumentert for personer med delegerte HMS-oppgaver?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Det finnes ikke noe godt system for å arkivere slik dokumentasjon ved UIT
(heller ikke dokumentasjon av annen kompetanse)
Har instituttet/fak.adms verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMSoppgaver?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
2 nyutnevnte verneombud har ikke fått tatt kurs enda.
Praktiserer lederne ved enheten UiTs "Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nyansatte"?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt mer enn 5 % sykefravær i ett eller flere kvartal i året som
gikk?
nei
Praktiserer instituttet/fak.adm UiTs rutiner for oppfølging av sykemeldte?
ja
Har alle ansatte ved instituttet/fak.adm fått tilbud om medarbeidersamtale i året som
gikk?
nei
Prøv å angi %-andelen som har fått tilbud om medarbeidersamtale. Er dette en
forbedring siden i fjor?
50%, omtrent som tidligere
Har det ved instituttet/fak.adm vært varslet om diskriminering, vold, trusler,
trakassering eller annen utilbørlig opptreden?
nei
Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter søkt utformet og
tilpasset på en ergonomisk hensiktsmessig måte?
ja
Har den enkelte ansatte/student blitt orientert om sin rolle i beredskapsarbeidet ved
UiT, samt om varslings- og evakueringsrutiner?
ja
Har dere oversikt over ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet med
reiseperiode over 1 måneds varighet?
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nei
Har instituttet/fak.adm oppfordret tilsatte å legge skriftlig undervisningsmateriell i
Fronter i stedet for å medbringe utskrift/kopi til studentene?
ja
Har instituttet/fak.adm gjennomført tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og
opplæring av tilsatte og studenter når det gjelder viktigheten av å:
Redusere papirforbruk?
ja
Redusere forbruk av engangsmateriell?
nei
Redusere strømforbruk?
ja
Sortere avfallet korrekt og produsere minst mulig avfall?
ja
Gjennomføre flest mulig møter/oppdrag pr. reise?
nei
Vurdere om en reise kan erstattes med videokonferanse, Skype m.v?
ja
Bruke kollektivtransport når det er mulig?
ja
Er miljøledelse et tema ved mottak av tilsatte og studenter?
nei
Blir det utført risikofylt arbeid ved instituttet/fak.adm?
ja
Følgende spørsmål besvares av institutt/fak.adm som har risikofylte arbeidsoppgaver:
Gjennomføres lokal sikkerhetsopplæring før oppstart av risikofylte
arbeidsoppgaver?
ja
Dokumenteres gjennomført lokal sikkerhetsopplæring?
ja
Er det utarbeidet skriftlige rutiner for alt arbeid som kan medføre særlig fare for
liv eller helse som instituttet/fak.adm har ansvar for?
ja
Følges UiTs retningslinjer og fakultetets/instituttets/fak.adms egne
arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm et oppdatert elektronisk og papirbasert stoffkartotek?
ja
Har instituttet/fak.adm i alle emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid
inngår definert nødvendig sikkerhetsopplæring som et arbeidskrav?
ja
Fører og vedlikeholder instituttet/fak.adm oversikt over ansatte og studenter som er
eller kan bli utsatt for (eksponert) for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid?
ja
Har risikovurdering ved instituttet/fak.adm avdekket at det er ansatte som bør tilbys
målrettet helsekontroll?
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ja
Tilbys målgruppen målrettet helsekontroll?
ja
Har instituttet/fak.adm nådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for året som gikk?
ja
Ble det i året som gikk gjennomført HMS- tiltak som fungerte spesielt godt ved
instituttet/fak.adm?
ja
Angi HMS-tiltak som har fungert spesielt godt.
Kjemikalieopprydding - kasting, registrering og merking
Skisser instituttets/fak.adms viktigste HMS-utfordring i året som kommer:
ivaretakelse av HMS ifm med bygging MH2 og ombygging av MH1
Er rapporten utfylt av instituttets/fak.adms leder og verneombud?
ja
Navn på leder og verneombud:
Terje Larsen og Hege Foshaug Gausdal

Gi tilbakemelding
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Fra:

anne.fismen@uit.no

Sendt:

tirsdag 3. januar 2017 14:00

Til:

Wenche Andresen

Emne:

Respons på HMS‐årsrapport 2016 Helsefak

Rapport levert av enhet:
ISM
Er leder ved instituttet/fak.adm oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon,
herunder hvordan ansvar, myndigheter og oppgaver for arbeidet med HMS er fordelt?
ja
Har instituttet/fak.adm fastsatt skriftlige HMS-mål?
ja
Har instituttet/fak.adm en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMSarbeidet?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Vi har en skriftlig handlingsplan, men den er ikke ajourført i 2016. Nafkam har
en egen ajourført handlingsplan
Legger instituttet/fak.adm til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet?
ja
Avholdes det jevnlige møter med verneombudene på instituttet/fak.adm?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Nafkam har jevnlige møter. Tromsø 7 har hatt jevnlige møter. ISM for øvrig
involverer verneombud ved behov
Har instituttet/fak.adm kartlagt trusler, farer og problemer ved egen virksomhet og på
denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter?
ja
Er planlagte tiltak gjennomført?
ja
Blir hensynet til HMS vurdert før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at
nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?
ja
Er disse fulgt opp som angitt i UiTs "Retningslinje for oppfølging av skader,
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nestenulykker og yrkessykdommer"?
ja
Har alle ledere med personalansvar nødvendig opplæring innen HMS?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Instituttleder har lederopplæring fra UHR. Forskningsgruppeledere og
senterledere har ikke HMS-oppl
Er HMS-opplæringen til lederne dokumentert?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
Uit har ikke et system for registrering av dokumentasjon av kurs/opplæring
Har alle personer som har fått delegert oppgaver innen HMS nødvendig opplæring
innen HMS?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
jfr tidligere punkt vedr ledere med personalansvar og nødvendig opplæring
Er opplæringen dokumentert for personer med delegerte HMS-oppgaver?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
jfr tidligere punkt vedr dokumentasjon av lederes opplæring
Har instituttet/fak.adms verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMSoppgaver?
ja
Praktiserer lederne ved enheten UiTs "Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nyansatte"?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt mer enn 5 % sykefravær i ett eller flere kvartal i året som
gikk?
ja
Har det vært iverksatt ekstraordinære analyser av sykefraværet med tilhørende tiltak?
nei
Forklar hvorfor du svarte nei:
skyldes langtidssykmeldinger der årsak er kjent
Praktiserer instituttet/fak.adm UiTs rutiner for oppfølging av sykemeldte?
ja
Har alle ansatte ved instituttet/fak.adm fått tilbud om medarbeidersamtale i året som
gikk?
nei
Prøv å angi %-andelen som har fått tilbud om medarbeidersamtale. Er dette en
forbedring siden i fjor?
Tekn/adm: 95% Veitensk: 45%
Har det ved instituttet/fak.adm vært varslet om diskriminering, vold, trusler,
trakassering eller annen utilbørlig opptreden?
nei
Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter søkt utformet og
tilpasset på en ergonomisk hensiktsmessig måte?
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ja
Har den enkelte ansatte/student blitt orientert om sin rolle i beredskapsarbeidet ved
UiT, samt om varslings- og evakueringsrutiner?
ja
Har dere oversikt over ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet med
reiseperiode over 1 måneds varighet?
ja
Har instituttet/fak.adm oppfordret tilsatte å legge skriftlig undervisningsmateriell i
Fronter i stedet for å medbringe utskrift/kopi til studentene?
ja
Har instituttet/fak.adm gjennomført tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og
opplæring av tilsatte og studenter når det gjelder viktigheten av å:
Redusere papirforbruk?
nei
Redusere forbruk av engangsmateriell?
ja
Redusere strømforbruk?
nei
Sortere avfallet korrekt og produsere minst mulig avfall?
ja
Gjennomføre flest mulig møter/oppdrag pr. reise?
ja
Vurdere om en reise kan erstattes med videokonferanse, Skype m.v?
ja
Bruke kollektivtransport når det er mulig?
nei
Er miljøledelse et tema ved mottak av tilsatte og studenter?
nei
Kommentarer til miljøledelse:
Vi forholder oss til UiTs policy på dette området
Blir det utført risikofylt arbeid ved instituttet/fak.adm?
ja
Følgende spørsmål besvares av institutt/fak.adm som har risikofylte arbeidsoppgaver:
Gjennomføres lokal sikkerhetsopplæring før oppstart av risikofylte
arbeidsoppgaver?
ja
Dokumenteres gjennomført lokal sikkerhetsopplæring?
ja
Er det utarbeidet skriftlige rutiner for alt arbeid som kan medføre særlig fare for
liv eller helse som instituttet/fak.adm har ansvar for?
ja
Følges UiTs retningslinjer og fakultetets/instituttets/fak.adms egne
arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm et oppdatert elektronisk og papirbasert stoffkartotek?
ikke aktuelt
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Har instituttet/fak.adm i alle emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid
inngår definert nødvendig sikkerhetsopplæring som et arbeidskrav?
har ikke slike
Fører og vedlikeholder instituttet/fak.adm oversikt over ansatte og studenter som er
eller kan bli utsatt for (eksponert) for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid?
utfører ikke slikt arbeid
Har instituttet/fak.adm nådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for året som gikk?
nei
Forklar hvorfor dere ikke har nådd målsettingene:
Vi har ikke hatt spesifikke delmålsettinger for 2016
Ble det i året som gikk gjennomført HMS- tiltak som fungerte spesielt godt ved
instituttet/fak.adm?
ja
Angi HMS-tiltak som har fungert spesielt godt.
HMS-arbeidet rundt Tromsø 7 har fungert bra Nafkam gjennomført en
aktivitetsdag på Sommarøy for alle ansatte
Skisser instituttets/fak.adms viktigste HMS-utfordring i året som kommer:
Det er krevende å tilrettelegge for at alle ansatte skal få en god
arbeidshverdag når romsituasjonen er slik at flere må dele små kontor.
Kjernefasiliteter: internkontrollsystemet må oppdateres. Må bygge tilhørighet for
de ansatte til kjernefasilitetene samtidig som tilknytningen til ISM ivaretas.
Er det andre HMS-forhold som instituttet/fak.adm ønsker å informere om?
I 2011/2012 meldt vi behov for å avdele korridorareal i nord på plan 10, slik at
de som deler kontor har en mulighet for å trekke seg litt tilbake for veiledning,
telefonering etc. Dette har vi ikke fått noen tilbakemelding på. Trangboddheten
og dermed behovet har ikke blitt mindre med årene, tvert i mot. Vi anser dette
som et viktig HMS-tiltak.
Er rapporten utfylt av instituttets/fak.adms leder og verneombud?
ja
Navn på leder og verneombud:
Anne Fismen og Gerd Furumo (Nafkam: Agnes Fjeldstad og Solveig
Johansson)
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rita.johansen@uit.no

Sendt:

tirsdag 13. desember 2016 09:37

Til:

Wenche Andresen

Emne:

Respons på HMS‐årsrapport 2016 Helsefak

Oppfølgingsflagg:

FollowUp

Forfaller:

tirsdag 13. desember 2016 10:46

Status for flagg:

Fullført

Rapport levert av enhet:
RKBU NORD
Er leder ved instituttet/fak.adm oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet ved instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon,
herunder hvordan ansvar, myndigheter og oppgaver for arbeidet med HMS er fordelt?
ja
Har instituttet/fak.adm fastsatt skriftlige HMS-mål?
ja
Har instituttet/fak.adm en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMSarbeidet?
ja
Legger instituttet/fak.adm til rette for systematisk medvirkning i HMS-arbeidet?
ja
Avholdes det jevnlige møter med verneombudene på instituttet/fak.adm?
ja
Har instituttet/fak.adm kartlagt trusler, farer og problemer ved egen virksomhet og på
denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter?
ja
Er planlagte tiltak gjennomført?
ja
Blir hensynet til HMS vurdert før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at
nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?
nei
Har alle ledere med personalansvar nødvendig opplæring innen HMS?
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ja
Er HMS-opplæringen til lederne dokumentert?
ja
Har alle personer som har fått delegert oppgaver innen HMS nødvendig opplæring
innen HMS?
ja
Er opplæringen dokumentert for personer med delegerte HMS-oppgaver?
ja
Har instituttet/fak.adms verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMSoppgaver?
ja
Praktiserer lederne ved enheten UiTs "Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nyansatte"?
ja
Har instituttet/fak.adm hatt mer enn 5 % sykefravær i ett eller flere kvartal i året som
gikk?
nei
Praktiserer instituttet/fak.adm UiTs rutiner for oppfølging av sykemeldte?
ja
Har alle ansatte ved instituttet/fak.adm fått tilbud om medarbeidersamtale i året som
gikk?
nei
Prøv å angi %-andelen som har fått tilbud om medarbeidersamtale. Er dette en
forbedring siden i fjor?
50%
Har det ved instituttet/fak.adm vært varslet om diskriminering, vold, trusler,
trakassering eller annen utilbørlig opptreden?
nei
Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter søkt utformet og
tilpasset på en ergonomisk hensiktsmessig måte?
ja
Har den enkelte ansatte/student blitt orientert om sin rolle i beredskapsarbeidet ved
UiT, samt om varslings- og evakueringsrutiner?
ja
Har dere oversikt over ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet med
reiseperiode over 1 måneds varighet?
ja
Har instituttet/fak.adm oppfordret tilsatte å legge skriftlig undervisningsmateriell i
Fronter i stedet for å medbringe utskrift/kopi til studentene?
ja
Har instituttet/fak.adm gjennomført tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og
opplæring av tilsatte og studenter når det gjelder viktigheten av å:
Redusere papirforbruk?
ja
Redusere forbruk av engangsmateriell?
ja
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Redusere strømforbruk?
ja
Sortere avfallet korrekt og produsere minst mulig avfall?
ja
Gjennomføre flest mulig møter/oppdrag pr. reise?
ja
Vurdere om en reise kan erstattes med videokonferanse, Skype m.v?
ja
Bruke kollektivtransport når det er mulig?
ja
Er miljøledelse et tema ved mottak av tilsatte og studenter?
ja
Blir det utført risikofylt arbeid ved instituttet/fak.adm?
nei
Har instituttet/fak.adm nådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for året som gikk?
ja
Ble det i året som gikk gjennomført HMS- tiltak som fungerte spesielt godt ved
instituttet/fak.adm?
ja
Skisser instituttets/fak.adms viktigste HMS-utfordring i året som kommer:
Forberedelser til flytting til MH2
Er det andre HMS-forhold som instituttet/fak.adm ønsker å informere om?
Nei
Er rapporten utfylt av instituttets/fak.adms leder og verneombud?
ja
Navn på leder og verneombud:
Rita Johansen og Andrea Jennerwein
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Sammendrag
Engasjement og utvikling preger helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) ved Universitetet
i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Årsrapporteringen viser at det foregår mye godt HMSarbeid i virksomheten. Et godt HMS-arbeid kan også være en del av forklaringen på at UiT samlet sett
fortsatt har et lavt sykefravær.
Alle fakulteter og enheter på samme nivå, verneombud, relevante utvalg og avdelinger i
administrasjonen og UiTs bedriftshelsetjeneste har bidratt med informasjon om HMS-arbeid ved UiT
for 2016. Nødvendige og virksomme tiltak er beskrevet for 2017.
For 2016 trekkes følgende observasjoner spesielt frem:














Samarbeidet mellom aktørene i HMS-arbeidet ved UiT synes å fungere godt.
Det er gledelig å kunne konstatere at det nye fakultet ved UiT i Narvik har arbeidet godt med
HMS i året som har gått.
UiTs ledere fastsetter årlige mål for HMS-arbeidet, og fordeler oppgaver og myndighet, og det
legges til rette for medvirkning og samarbeid.
UiTs ledere prioriterer og legger til rette for gode arbeidsmiljø slik at ansatte opprettholder
fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Viktige tiltak her er
analyse av sykefravær og iverksetting av tiltak ved behov. Oppfølging av tiltak etter
arbeidsmiljøkartlegginger gir også gode resultater. Det skal i 2017 gjennomføres arbeidsmiljøog klimaundersøkelse (ARK) ved UiT.
Måloppnåelsen i tilknytning til gjennomføring av medarbeidersamtaler har økt betydelig i løpet
av det siste året.
Av de lokale beredskapsgruppene gjennomførte en tredjedel de to årlig pålagte beredskapsøvelsene.
Fakultetene/enhetene opplyser at de holder oversikt over ansatte som er på tjenestereise og
studieopphold i utlandet.
Fakultetenes/enhetenes fokus på risikofylt arbeidsmiljø har gitt gode resultater.
Det er behov for å gjennomgå og digitalisere deler av HMS-opplæringen ved UiT slik at
tilgjengeligheten øker.
UiT har anskaffet et elektronisk avvikssystem.
Det har vært arbeidet med oppsett av SMS-varslingssystem i CIM.
Det har vært gjennomført et underprosjekt for å foreslå fremtidsrettet organisering av det
administrative tjenestetilbudet innen HMS og innen beredskap som støtter effektivt opp under
UiTs kjernevirksomhet.

Følgende områder skal vies spesiell oppmerksomhet i 2017:







Oppfølging av eventuelle beslutninger om organisatoriske endringer innen HMS-området
Gjennomgang/revisjon av HMS-opplæringen
Gjennomføring av ARK
Gjennomføring av beredskapsøvelser
Ta i bruk CIM til SMS-varsling
Ta i bruk system for elektronisk håndtering av HMS-avvik og sikre melding og oppfølging av
HMS-avvik.
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universitet
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Innledning
For Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) er det viktig å sikre at ansatte, studenter
og gjester har et godt og risikofritt arbeids-, forsknings- og studiemiljø. Dette fremmes blant annet via
det kontinuerlige, systematiske og forbyggende arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). HMSarbeidet skal bidra til kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet og redusere risikoen for skader, ulykker
og sykefravær.
Hensikten med HMS-årsrapporten er å gi et bilde av HMS-situasjonen ved UiT og avdekke
forbedringspotensialer slik at tiltak kan identifiseres, vurderes og prioriteres.
Årsrapporten består av fire deler:





Første del av rapporten beskriver HMS-arbeid som er organisert gjennom Administrasjonen,
Arbeidsmiljøutvalget, Læringsmiljøutvalget, verneombudene og bedriftshelsetjenesten.
Andre del sammenfatter resultater og funn fra den årlige rapporteringen av HMS-arbeid for
2016 ved fakultetene og enhetene på samme nivå.
Tredje del viser status for oppfølging av UiTs særskilte satsingsområder for 2016.
Fjerde del trekker frem utfordringer og arbeidsmål som avtegner seg som viktige for året som
kommer etter en samlet gjennomgang av datagrunnlaget i denne rapporten.

Nøkkeltallene viser at UiT i 2016 hadde arbeidsgiveransvaret for 3 444 årsverk og at det var 16 156
registrerte studenter ved UiT.

1

Sentralt organisert HMS-arbeid ved UiT

I 2016 var universitetets sentrale HMS-arbeid organisert gjennom Avdeling for personal og
organisasjon. Arbeidet følges av Arbeidsmiljøutvalget, Læringsmiljøutvalget og verneombudene, som
skal påse at UiT som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar.

1.1

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU er et partssammensatt samarbeidsorgan som skal legge de grunnleggende premissene for
arbeidsmiljøarbeidet ved UiT. Hovedverneombud, arbeidsgiver, arbeidstakere gjennom sine
arbeidstakerorganisasjoner og bedriftshelsetjenesten er representert i AMU. Blant arbeidsgiverrepresentantene er toppledelsen ved UiT alltid representert. Læringsmiljøutvalget og HMS-personalet i
Avdeling for personal og organisasjon har observatørstatus.
AMU har en besluttende, koordinerende og rådgivende rolle i arbeidet med å gjennomføre
arbeidsmiljølovgivningen ved UiT. I saker som angår både ansattes og studenters arbeidsmiljø
samarbeider AMU med Læringsmiljøutvalget. AMU behandler videre universitetets årlige rapport om
HMS-arbeidet ved UiT. AMU har et spesielt ansvar for å overvåke sykefraværet ved UiT.
AMU har avholdt fire møter og behandlet 40 saker i 2016, herunder 20 vedtakssaker, 11 orienteringssaker og ni referatsaker. Handlingsplanen til AMU ble revidert i forbindelse med fusjonen med
tidligere Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. AMU har særlig hatt fokus på å følge med på
sykefraværet på alle nivå ved UiT, fakultetenes/enhetens årlige prioriteringer innen HMS samt
gjennomføringen av de fire arbeidsmiljødagene for 2016, jf. punkt 1.12.
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Det ble i 2016 foretatt nyvalg av AMU for perioden 1. august 2016 - 31. juli 2018. Campuser utenfor
Tromsø er representert i AMU med medlemmer fra både ansatte- og arbeidsgiversiden.
For mer informasjon vises det til Årsrapport 2016 for AMU ved UiT.

1.2

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU følger med på at UiT oppfyller bestemmelsene om studentenes læringsmiljø gitt i Lov om
universiteter og høyskoler. LMU påser også at UiT følger opp handlingsplan for tilrettelegging og
tilgjengelighet, og er generelt en pådriver i arbeidet for et bedre læringsmiljø ved UiT. Studentene
og institusjonen har like mange representanter hver i utvalget. Studentombudet er fast observatør i
LMU.
I 2016 har LMU hatt fem møter. Det har vært fokus på å gjøre studentengasjement og tillitsvalgtarbeid mer attraktivt slik at interessen for og oppslutningen om deltakelse i ulike fora øker.
Studentutvalg og tillitsvalgt-ordninger er viktige elementer som må være til stede for å kunne sikre
et godt læringsmiljø ved UiT. Det har også vært fokus på studentenes helse, trivsel og mestring. En
undersøkelse gjennomført av samskipnaden viser at de fleste studentene ved UiT har det bra, følger
normal studieprogresjon og knytter nære og varige vennskapsbånd under studiene. De fleste
opplever også å ha god helse, og studenter generelt trener mer. Kartleggingen identifiserer
imidlertid også at noen studenter opplever symptomplager, ensomhet, lav mestringsfølelse og
strever med å håndtere krav og forventninger i studiesituasjonen. LMU skal se nærmere på disse
funnene og lage noen konkrete forslag til oppfølging.
Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet er revidert og sendt ut på høring til alle enheter.
Alle studenter ved UiT skal oppleve universitetet som åpent og tilgjengelig. Handlingsplanen skal
bidra til å oppfylle dette målet. Alle fakultet har minimum én kontaktperson som studenter med
nedsatt funksjonsevne kan henvende seg til.
Studenter som møter ruset til undervisning har ikke vært et problem ved UiT. LMU har vedtatt at
det skal utarbeides klare retningslinjer for hvordan UiT skal håndtere studenter som møter ruset til
undervisning eller ved mistanke om at studenter er ruset.
Læringsmiljøhåndboken for studenter er utdatert og trenger revisjon. Håndboken skal samtidig
gjøres mer lesbar og attraktiv for studenter. LMU skal jobbe videre med håndbokens format.
Gjennomføring av ny læringsmiljøundersøkelse er diskutert, men avventes til det er avklart
hvordan resultater fra tidligere undersøkelser er fulgt opp ved UiT samt hvordan Studiebarometeret
og andre undersøkelser som utføres jevnlig eventuelt overlapper med UiTs læringsmiljøundersøkelser.
For mer informasjon vises det til Årsrapport fra LMU ved UiT for studieåret 2015/2016.
Punkt 2.6 nedenfor omtaler HMS for studenter som arbeider i risikofylt arbeidsmiljø ved UiT.

UiT Norges arktiske
universitet
N-9037 Tromsø

Sentralbord: 77 54 40
00
Faks: 77 64 49 00

110

postmottak@uit.no
www.uit.no

5

1.3

Verneombud og hovedverneombud (VO og HVO)

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i verneområdet i saker som angår arbeidsmiljøet
og virke som en støtte for arbeidsgiver. God kommunikasjon mellom ledelsen og verneombudene er
vesentlig for å ivareta et godt arbeidsmiljø ved UiT.
I 2016 var UiT inndelt i 12 hovedverneområder og 80 verneområder. Etter nyvalg av ombud har UiT
11 HVO, 12 vara HVO, 79 VO og 65 vara VO. Dette betyr at et hovedverneområde mangler HVO og
at flere verneområder mangler vara VO. Ombudene er valgt for perioden 1. august 2016 - 31. juli 2018.
Ombudene rapporter at samarbeidet med ledelsen stort sett fungerer bra. Informasjonsflyten kan
imidlertid fremdeles bli bedre. Ombudene melder videre om at det bør settes økt fokus på det
psykososiale arbeidsmiljøet i en så stor organisasjon som universitetssystemet.
Høsten 2016 ble koordinerende hovedverneombud invitert til å delta i LMU
I 2016 har HVO-ene:
 Hatt jevnlige møter med verneombudene i eget hovedverneområde
 Gjennomført tre-fire fellesmøter, fire formøter i forkant av AMU-møter og diverse
arbeidsmøter vedrørende enkeltsaker som de har lagt frem for AMU. HVO-ene har deltatt på
samtlige AMU-møter
 Gjennomført tre møter med universitetsdirektøren
 Deltatt ved ulike tilsyn gjennomført ved UiT
 Arrangert to to-dagers verneombudsforum: ett i Harstad og Narvik, og ett i Tromsø
 Deltatt på den årlige ARK-konferansen
 Arrangert Nasjonal konferanse for hovedverneombudene i universitetssektoren, og

deltatt på formøter i sektoren i forbindelse med arrangementet



Deltatt på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen
Deltatt i diverse komitearbeid

Ombudene opplyser at de også i 2017 vil arbeide mot en mer aktiv rolle i organisasjonen. De vil følge
med på innføringen av elektronisk HMS-avvikssystem og HMS-opplæringen ved UiT.
For mer informasjon vises det til årsrapport 2016 om hovedverneombudenes fellesaktiviteter ved UiT.

1.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)
Hemis er valgt som leverandør av bedriftshelsetjenester ved UiT. Fakultetene, Universitetsbiblioteket,
Tromsø Museum, IVT-fakultet og Administrasjonen har inngått egne samarbeidsavtaler med Hemis.
Avtalene er utformet med utgangspunkt i UiTs kontrakt med Hemis og enhetenes konkrete behov for
bistand fra bedriftshelsetjenesten. Universitetsledelsen og Hemis har to samarbeidsmøter hvert
semester.
Hemis deltar ved gjennomføring av kartlegginger og risikovurderinger og gjennomfører lovpålagte
helsekontroller. Innenfor psykososialt helsearbeid bistår de både på organisasjonsnivå, på enhetsnivå og
på individnivå. Ved forespørsel deltar de ved sykefraværsoppfølging. De kan også på forespørsel gi
opplæring i en rekke HMS-relaterte tema.
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Hemis har gitt tilbakemelding om at 2016 har vært preget av grundig og jevnt arbeid med HMS, det
være seg utfordringer av forebyggende eller korrigerende art. De opplever nå at tilbudet fra
bedriftshelsetjenesten er godt kjent blant de ansatte, og at ledere og vernetjenesten synes å målbære
arbeidsmiljøfokuset i stadig sterkere grad. De nevner spesielt at de gjennom å arrangere HMS-kurs for
nye verneombud og ledere fikk anledning til å treffe disse personlig og drøfte innspill relatert til deres
verv ved UiT.
Bedriftshelsetjenesten opplyser at det har tatt noe tid å etablere kontakten med UiT i Narvik og UiT i
Harstad, men de erfarer at omfanget av oppgaver har økt i takt med at de er blitt bedre kjent.
Møtene med universitetsledelsen oppleves å være nyttige også for Hemis.
For mer informasjon vises det til årsrapport 2016 fra Hemis.

1.5

Opplæring og informasjon

Ledere skal, i samarbeid med verneombud, ansatte og studenter, sørge for at det arbeides systematisk
med HMS. For å få dette til er det viktig at ledere, verneombud, ansatte og studenter har god og riktig
HMS-kompetanse. Ledere har et særskilt ansvar for å motivere og inspirerer alle ansatte og studenter til
forpliktende og aktiv deltagelse i HMS-arbeidet og til å sørge for nødvendig HMS-kompetanse
innenfor eget ansvarsområde.
Informasjon om HMS-opplæring som gis av UiTs sentralt er tilgjengelig i HR-portalen. Opplæring som
tilbys annonseres også under interne kurs på UiTs intranett. Gjennomført HMS-opplæring skal være
dokumentert lokalt. UiT hadde for 2016 ikke satt av felles budsjettmidler til finansiering av HMSopplæring. Med virkning fra høsten 2016 er det dermed lagt opp til brukerbetaling i tilknytning til all
HMS-opplæring basert på kostpris.
HMS-opplæring gitt i 2016 omfatter følgende:
 Modul HMS-plattform: Opplæring gjennomført i samarbeid med Hemis, jf. punkt 1.4
 HMS-opplæring for ledere: Opplæring er tilbudt i regi av Hemis
 Modul førstehjelp: Grunnleggende førstehjelp for ansatte ble tilbudt to ganger i 2016. Begge
kursene ble avlyst på grunn av for få påmeldte. I tillegg har modul sikkerhet hatt 101 deltakere
på grunnleggende førstehjelp, 59 deltakere på førstehjelp for arbeid i felt og tokt, og 62
deltakere på førstehjelp i laboratorium.
 Modul forebygging av sykefravær (IA-kurs): Opplæringen ble tilbudt, men ikke iverksatt pga.
for få påmeldte.
 Modul sikkerhet: Modulen er inndelt i to hovedområder: Sikkerhet lab, felt og tokt og
Sikkerhet renhold, drift, verksted og varemottak. I 2016 har hovedområde Sikkerhet
laboratorium, felt og tokt blitt gitt to ganger (en gang på norsk og en gang på engelsk).
Opplæringen omhandlet følgende tema:
 systematisk HMS-arbeid
 stoffkartotek
 beredskap
 brannvern med praktiske øvelser
 elektriske installasjoner
 risikovurderinger
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 arbeid med kjemikalier
 førstehjelp – grunnleggende
 førstehjelp – felt og tokt
 førstehjelp – laboratorium
 genmodifisert materiale
 sikkerhetskabinett
 arbeid med biologisk materiale
 zoonoser
 hanskebruk
 allergi
 gass under trykk og flytende nitrogen
 tokt- og feltopplæring med praktiske øvelser
 bruk av gummibåt
 strålevern introduksjonskurs
 ikke-ioniserende stråling
 grunnkurs strålevern (20 timer)
 videregående kurs for strålevernkontakter
Det er avholdt informasjonsmøter for ledere og brukere vedørende regelverk i forbindelse med
bruk av kapslede radioaktive kilder og strålegivende utstyr.
Det er gitt kontinuerlig opplæring av fakultetenes superbrukere i det elektroniske
stoffkartoteket Chess ut fra innmeldt behov.

Lokal sikkerhetsopplæring skal alltid være gjennomført før oppstart av risikofylte arbeidsaktiviteter.
Dokumentasjon av gjennomført obligatorisk sikkerhetsopplæring for studenter er beskrevet i punkt 2.6.
Bedriftshelsetjenesten bidrar også med lokal HMS-opplæring ved forespørsel.
I tillegg gis det mye lokal opplæring og informasjon ved UiT som samlet sett har HMS-aspekter i seg,
men disse beskrives ikke i denne rapporten.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Gjennomføre HMS-opplæring for samtlige brukergrupper ved UiT
 Ta i bruk elektronisk system for registering av gjennomført HMS-opplæring

1.6

Sykefravær

Tabellen nedenfor viser utviklingen av sykefravær i prosent (%) ved UiT i perioden 2012-2016 basert på
sykefraværstall (egen- og legemeldt) fra universitetets lønns- og personalsystem (Paga) per 23.01.2017:
1.
2.
3.
4.

År
kvartal
kvartal
kvartal
kvartal

2012
5,01
4,06
4,42
4,47

2013
4,71
3,59
3,31
3,63

2014
4,38
3,85
4,36
4,97

2015
4,68
3,97
3,87
4,42

2016
4,98
4,04
3,78
4,81

Sykefraværet i 2016 har vært marginalt høyere enn i 2015 i 1., 2. og 4. kvartal, men har holdt seg
stabilt og under fem prosent de siste fem årene.
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I forbindelse med innføring av A-ordningen 1. januar 2015 er offentlig statistikk under omlegging.
Problemer knyttet til omleggingen har medført at det ikke foreligger offentlig datamateriale på
sykefravær for 2015-2016. UiT har dermed ikke full oversikt over det legemeldte sykefraværet og
fordelingen mellom ulike diagnosegrupper. Det er ikke kjent når den offentlige statistikken over
sykefravær i 2015-2016 vil foreligge.
I løpet av 2016 har følgende fem fakulteter/enheter ved UiT hatt kvartalsvis sykefravær over 5 %:
Administrasjonen, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Universitetsbiblioteket, Tromsø
Museum og Vernepleie (nå Avdeling vernepleie).
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Det er fortsatt behov for systematisk oppfølging av arbeid med sykefravær på individ- og
virksomhetsnivå.
1.7

Beredskap

Beredskapshåndboka for UiT er et verktøy for å bidra til at organisasjonen skal kunne reagere raskt og
effektivt ved kritiske og pressede situasjoner. For å mestre en kritisk hendelse må virksomheten trene
på potensielle fare- og ulykkessituasjoner som kan oppstå, inkludert kommunikasjon og samhandling
med også eksterne aktører. Beredskapen skal tilpasses risikobildet i organisasjonen.
I henhold til årsrapport om HMS for 2015 skulle følgende punkter følges opp i 2016:
 Implementering av KunnskapsCIM
 Etablere overordnet risikobilde basert på ROS-analyser
Det har i løpet av 2016 vært utført arbeid med oppsett av KunnskapsCIM med Feide-påloggingsrutine.
Arbeid med tekniske tilpasninger i forhold til behov har blitt utført av ITA og leverandør av CIM
programvare gjennom hele siste halvdel av 2016.
UiT ønsker å ta i bruk et enhetlig format for ROS-analyser som enkelt kan akkumuleres fra fakultets/eller campusnivå til sentralt (hele UiT) nivå. Løsninger for dette finnes i KunnskapsCIM. For å kunne
gå videre med arbeidet må bygg- og personaldata være tilgjengelig i systemet.
Det er etablert et nasjonalt nettverk for brukere av KunnskapsCIM i UH-sektoren. Formålet med
nettverket er kunnskapsutveksling, standardisering av bruken av CIM og koordinert arbeid opp mot
leverandør. UiT har deltatt på møtene som har blitt avholdt i nettverket i 2016.
Avtale med Sjømannskirken om beredskapssamarbeid med UiT ble fornyet i 2016.
I 2016 gjennomførte Kunnskapsdepartementet to SMS-varslingsøvelser opp mot virksomhetene i
kunnskapssektoren. Formålet med øvelsen var å teste ut om data om beredskapsledelsen ved
virksomhetene i Kunnskapsdepartementets varslingsliste var korrekte samt om respons på utsendt
varsel var akseptabel.
Det har i 2016 blitt gjennomført et større arbeid ved UiT med sanering av potensielt eksplosive og
ustabile stoffer samt svært giftige eller etsende stoffer som ikke kan håndteres ved UiTs sentrale mottak
for farlig avfall.
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Det har i 2016 ikke vært større bedskapshendelser ved UiT. Mindre hendelser har blitt håndtert av
sentral og/eller lokale beredskapsgrupper i tråd med UiTs beredskapsorganisasjon og håndbok for
beredskap.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Implementering av SMS-varslingssystem i CIM
 Oppsett av system for ROS-analyse i CIM
 Forberede storskala-beredskapsøvelse ved UiT i 2018
 Revisjon av Beredskapshåndboka (BHB) for UiT

1.8

Strålevern

UiT har godkjenning fra Statens strålevern (SSV) for forskningsmessig bruk av ioniserende stråling
samt tillatelse til avfallshåndtering og utslipp knyttet til forskningsmessig bruk av åpne radioaktive
kilder. Med godkjenningen følger generelle og konkrete krav, deriblant krav om årlig rapportering om
strålebruk og avfallshåndtering ved UiT innen utgangen av mars. Med godkjenningen følger også krav
om registrering av UiTs strålekilder, fortrinnsvis i det elektroniske meldesystemet til SSV.
Årsrapport om strålebruken for 2015 ble godkjent av SSV i juli 2016.
Etter at det høsten 2015 ble registrert avvik i forbindelse med manglende kontroll på og merking av
oppbevaringssteder for radioaktive kilder, mottok UiT tre avvik fra SSV. Tilbakemelding fra UiT
angående pålegg ble sendt til SSV i februar 2016. UiT venter på tilbakemelding fra SSV.
Alt arbeid med ioniserende stråling er registrert som egne prosjekter. Det er i 2016 gjort målinger for å
avdekke eventuell uønsket ioniserende stråling ved NT-fak (IG) og Helsefak (på Hotlab).
I 2016 ble det ved UiT gjennomført en større gjennomgang og opprydding i radioaktivt avfall. Det ble
funnet endel beholdere med isotoper med kort halveringstid. Disse var ikke lenger å regne som
radioaktive. Avfallet ble omgjort til ikke-radioaktivt avfall og avhendet. En del gamle biologiske prøver
ble også avhendet. Enkelte radioaktive kilder (åpne og kapslede) som ikke lenger er i bruk ble også
avhendet.
Regjeringen har med virkning fra 1. januar 2017 vedtatt endringer i forskrifter som berører strålevernet.
I henhold til årsrapport om HMS for 2015 skulle følgende punkt følges opp i 2016:
 Registrere UiTs radioaktive kilder i elektronisk meldesystem hos SSV. Status ved årsskiftet er
at samtlige av UiTs strålekilder er registrert i SSVs elektroniske meldesystem.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Implementere aktuelle endringer i forskrifter i UiTs interne regelverk for strålevern
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1.9

Melding om skader og nestenulykker

Alle HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT skal meldes og følges opp av ledelsen for å
sikre forebygging og kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidsmiljøet. En gjennomgang av rapporter om
HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker gis i AMU-møter.
I 2016 ble det meldt totalt 39 HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT. Dette inkluderer
to avvik med bakgrunn i systemsvikt og ett avvik som gikk på feil bruk av maskin/utstyr. De meldte
avvikene, skadene og nestenulykkene hadde varierende alvorlighetsgrad. De fleste uønskede hendelser
er relatert til fall, skli, strekk eller løft. I 2016 har UiT ikke hatt tilgang til statistikk over eventuelt
sykefravær relatert til de uønskede hendelser, jf. punkt 1.6.
Sammendrag av avviksmeldinger og fraværsdager forårsaket av skade i perioden 1. januar 2010 21. november 2016:
År

Totalt

Kjemikalier

Stikk,

Fall,

og biologisk

kutt

skli,

materiale

strekk

involvert

og

Transport

Fallende

Andre

gjenstander

personskader

løft
2016

Avviksmeldinger

39

11

4

18

0

2

1

2015

Avviksmeldinger

35

10

7

13

2

0

3

Fraværsdager

55

0

4

51

0

0

0

Avviksmeldinger

36

7

5

14

0

4

4

Fraværsdager

166

0

14

153

0

0

0

Avviksmeldinger

27

7

6

4

0

0

10

Fraværsdager

99

0

0

24

0

0

75

Avviksmeldinger

29

10

3

6

0

3

7

Fraværsdager

119

0

0

88

0

31

0

Avviksmeldinger

49

21

2

9

1

2

7

Fraværsdager

45

0

5

37

0

0

3

Avviksmeldinger

41

8

4

10

0

3

5

Fraværsdager

403

0

0

403

0

0

0

2014
2013
2012
2011
2010

Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Implementere elektronisk avvikshåndtering ved UiT

1.10 Tilsyn og revisjoner
All kontakt med tilsynsmyndigheter koordineres av universitetsdirektøren.
Helsedirektoratet gjennomførte i november 2015 et tilsyn knyttet til bruk av genmodifiserte organismer
ved UiT. Tilsynet avdekket totalt fire avvik, og frist for oppretting var satt til 15. januar 2016.
Avvikene ble fulgt opp ved UiT, og Helsedirektoratet lukket tilsynet 19. januar 2016.
Arbeidstilsynet gjennomførte i 2016 et postalt tilsyn etter en arbeidsulykke ved UiT. Tilsynet resulterte
ikke i avvik.
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Alta brann- og redningskorps gjennomførte i 2016 et tilsyn ved UiT i Alta. Tilsynet medførte ingen
avvik eller merknader.
Brann og redning i Tromsø kommune gjennomførte i 2016 tre tilsyn ved UiT i Tromsø (Breiviklia,
Mellomveien 110 og Krognessveien 33). Tilsynene medførte ingen avvik eller merknader.
Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved UiT 8. september 2016. UiT avventer rapport etter tilsynet.
Områder med behov for oppfølging 2017:
 Følge opp eventuelle avvik og pålegg etter tilsyn og revisjoner

1.11 Inkluderende arbeidsliv (IA)
UiT har vært IA-virksomhet siden 1. september 2002. Avtalen mellom partene lokalt ved UiT har vært
fornyet flere ganger, sist for perioden 2014-2018. Avtalen er delt inn i tiltak knyttet til de tre delmålene
i avtalen.
UiT har fortsatt lavt sykefravær. Dersom sykefraværet overstiger fem prosent ved en av UiTs enheter,
skal det foretas særskilt analyse med påfølgende tiltak. I 2016 kom denne regelen til anvendelse ved
fire enheter. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere skjer etter fastsatte retningslinjer og i godt
samarbeid med NAV. UiT har mål om å stille ti IA-plasser til disposisjon; dette målet var overoppfylt
både i 2015 og 2016.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Gjennomføre årlig IA-/HMS-møte for UiT

1.12 Arbeidsmiljødag
Arbeidsmiljødagen ble i 2016 for første gang arrangert ved fire campuser: UiT i Alta 3. november, UiT
i Harstad 8. november, UiT i Narvik 9. november og UiT i Tromsø 10. november. Felles for alle
campusene var at foredragsholder Anders Martinius Tangen var engasjert for å holde ett og samme
foredrag om omstillingstematikken. Foredraget ble godt mottatt ved alle campusene.
Oppmøtet var ganske lavt ved alle campusene foruten ved UiT i Narvik der det var ca. 100 deltakere. I
Harstad var det ca. 40 deltakere. I Tromsø var det ca. 130 deltakere på Arbeidsmiljødagen (mot 200220 i 2015). I Alta deltok 70 personer på arrangementet (mot 90-100 i 2015).
Arbeidsmiljøprisen på kr 50 000 ble tildelt førsteamanuensis Leif Simonsen ved Institutt for
elektroteknologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi for et livslangt engasjement for
arbeidsmiljøet. Simonsen mottok prisen på Arbeidsmiljødagen i Narvik 9. november 2016.
AMU har evaluert gjennomføringen av arbeidsmiljødagene i 2016 og satt nødvendige tiltak, blant annet
å kunne oppnå økt oppslutning om Arbeidsmiljødagen.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Følge opp tiltakspunktene som AMU har satt for Arbeidsmiljødagen
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1.13 Ytre miljø og miljøledelse
Nåværende handlingsplan for miljøledelse ved UiT gjelder for perioden 2014-2017. Planen angir mål
og tiltak innen satsingsområdene transport, innkjøp, energi og avfall. I henhold til handlingsplanen skal
det være en årlig gjennomgang og analyse av arbeidet med miljøledelse ved UiT.
I henhold til årsrapport om HMS for 2015 skulle følgende punkter følges opp i 2016:




Iverksette den nye handlingsplanen for miljøledelse
Utarbeide årlig rapport om miljøledelse ved UiT
Innsats ved fakulteter/enheter knyttet til satsingsområdene for miljøledelse

Status ved årsskiftet er at det er utarbeidet rapport om miljøledelse for 2014-2015. I korte trekk viser
rapporten at universitetet på noen områder er på god vei til å oppnå de mål handlingsplanen setter,
mens det på andre områder gjenstår en del. UiT har lykkes godt med å redusere papirforbruket, øke
bruken av kollektivtransport og redusere bilbruken til/fra campus i Tromsø, men sliter med å oppnå
målsettingene for energiforbruk.
Arbeidet med ny handlingsplan for miljøledelse ved UiT er startet opp.
Fakultetenes innsats innen miljøledelse er beskrevet under punkt 2.5.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Utarbeide årsrapport om miljøledelse for 2016
 Utarbeide ny plan for miljøledelse ved UiT

2

Rapport om fakultetenes/enhetenes HMS-arbeid for 2016

Ved UiT rapporterer alle fakulteter/enheter på nivå 2 årlig om status for eget HMS-arbeid.
Rapporteringen skjer ved at de besvarer en elektronisk sjekkliste. Utfyllingen innebærer en
egenvurdering opp mot spørsmål knyttet til UiTs systematiske HMS-arbeid og fakultetets/enhetens mål
og handlingsplan for arbeidet. Sjekklisten skal fylles ut av enhetens leder og hovedverneombud og skal
bygge på informasjon innhentet fra institutter og andre enheter på underliggende nivå.
Formålet med den årlige gjennomgangen er å se til at det systematiske HMS-arbeidet er i tråd med
myndighetskrav og interne krav, vurdere om HMS-arbeidet er hensiktsmessig i forhold til å sikre
oppnåelse av UiTs overordnede HMS-mål samt bidra til kontinuerlig forbedring og effektiv ressursbruk
på HMS-området. Fakultetenes/enhetenes rapporter om HMS inngår i universitetsdirektørens årlige
rapport om HMS-arbeidet ved UiT, som behandles av AMU og Universitetsstyret. Universitetsdirektøren gir deretter skriftlige tilbakemeldinger til fakulteter/enheter om prioriteringer for kommende
år. Arbeidet følges opp i styringsdialogene med fakultetene/enhetene.
Fakultetenes/enhetenes styrende organ skal behandle årsrapporten om HMS ved UiT som egen sak og
sette prioriteringer for kommende år. Samtlige fakulteter/enheter oppfylte dette i 2016. AMU holdes
orientert om arbeidet, jf. punkt 1.1.
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Den 1. januar 2016 fusjonerte UiT med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Dette medførte
organisatoriske endringer ved flere fakulteter/enheter ved UiT samt oppretting av ett nytt fakultet og én
enhet midlertidig innplassert på nivå 2.
For 2016 har tolv av tolv fakulteter/enheter levert årsrapport om lokalt HMS-arbeid. Disse omfatter:













2.1

Administrasjonen (Uadm)
Universitetsbiblioteket (UB)
Det juridiske fakultet (Jurfak)
Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak)
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)
Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU)
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak)
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)
Vernepleie (nå Avdeling vernepleie), enhet midlertidig innplassert på nivå 2 fra 1. januar 2016
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak), nytt fakultet fra 1. januar 2016

HMS organisatorisk

På dette området er måloppnåelsen høy ved UiT.
Med unntak av Vernepleie, som ikke har rukket å få det organisatoriske HMS-arbeidet på plass,
rapporteres det at fakultetene/enhetenes ledere er oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet. Det er også etablert skriftlig oversikt over hvordan ansvar, myndighet og
oppgaver for HMS-arbeidet er fordelt ved enheten. Videre er det fastsatt skriftlige mål og prioriteringer
for HMS-arbeidet for 2016, et arbeid også AMU følger med på. De fleste har også ajourført
handlingsplan for HMS-arbeidet.
Tolv av tolv fakulteter/enheter rapporterer at de tilrettelegger og iverksetter nødvendige tiltak før
igangsetting av aktiviteter og arbeidsoppgaver. Det legges videre til rette for medvirkning i HMSarbeidet. Ledelsen samarbeider også i stor grad med enhetenes verneombud og hovedverneombud, noe
ombudene har bekreftet under punkt 1.3.
Ti av tolv fakulteter/enheter opplyser at de har kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn
vurdert risikoforholdene ved virksomheten samt utarbeideidet planer med tiltak for å minimere risiko.
Én enhet fikk gjennomført forberedelser til arbeidet. Planlagte tiltak er også i stor grad gjennomført.
Fakulteter/enheter som har hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker følger disse opp som
angitt i Retningslinje for oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdommer. Ett fakultet kan
imidlertid bli klart bedre på dette området.
Det er gledelig at IVT-fakultetet, som i 2016 avgir HMS-årsrapport for første gang, bekrefter at de har
det organisatoriske HMS-arbeidet på plass.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Fortsatt fokus på samarbeid i verneombudsordningen
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2.2

HMS-kompetanse

På området HMS-kompetanse er det fremdeles rom for forbedring.
HMS er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen og er integrert i all ledelse. For å sikre et forsvarlig
arbeidsmiljø samt utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet, er UiT avhengig av at alle ledere har
tilstrekkelig HMS-kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar. Opplæringsplikten er personlig og kan ikke
delegeres. Ledere må kunne legge frem skriftlig dokumentasjon på at opplæringen er gjennomført.
Rapportene for 2016 viser at ledere med personalansvar har nødvendig opplæring i HMS ved seks av
UiTs tolv fakulteter/enheter. Gjennomført opplæring dokumenteres ved sju fakulteter/enheter. I 2015
var det kun to av ti fakulteter/enheter som rapporterte at ledere hadde nødvendig og dokumentert
kompetanse innen HMS
Videre skal personer som er delegert HMS-oppgaver som innebærer ledelse eller kontroll av andre
arbeidstakere eller studenter påse at hensynet til HMS blir ivaretatt under planleggingen og utførelse av
de arbeidsoppgavene de har fått delegert. Det er leders ansvar sammen med den som er delegert
oppgaven å identifisere opplæringsbehov innen HMS og beredskap og sørge for at den enkelte får den
opplæring som er nødvendig for å kunne etterleve kravene som er satt til det arbeidet de utfører. I 2016
tilbakemeldte seks av tolv fakulteter/enheter at de hadde dette på plass. I 2015 hadde tre av ti dette på
plass.
Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. UiT har nettverk for
verneombud og obligatorisk opplæring i HMS for denne gruppen. Verneombud rapporteres jevnt over å
ha nødvendig kompetanse til å utøve sine HMS-oppgaver. To av fakultetene rapporterer at de har et lite
etterslep på opplæringen etter nyvalget av verneombud høsten 2016.
Leder skal også se til at nytilsatte ved UiT blir introdusert for og får nødvendig opplæring innen HMS.
Kompetansebehovet kan blant annet kartlegges ved bruk av Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nytilsatte. Seks av ti enheter praktiserer rutinen ved mottak av nytilsatte. Rutinen synes å være lite kjent
blant ledere.
Gjennomført HMS-opplæring skal være dokumentert lokalt. Årsrapportene for 2016 viser at BFE,
Kunstfak, TMU, UB, IRS-fak, IVT-fak og Vernepleie har gode rutiner for dokumentasjon av
gjennomført HMS-opplæring. Det er videre positivt at IVT-fak og Vernepleie, som i 2016 avgir HMSårsrapport for første gang, har prioritert HMS-opplæring hos ledere, ansatte og verneombud.
Fakultetene/enhetene kan i løpet av et år oppleve mange endringer i bemanningssituasjonen, og
gjennomføring og dokumentasjon av HMS-opplæring kan være krevede. I tilbakemeldingene for 2016
fremkommer det et ønske om at deler av HMS-opplæringen digitaliseres, og at UiT tar i bruk
elektronisk system for dokumentasjon av gjennomført opplæring.
Sentral HMS-opplæring for ulike brukergrupper gjennomført i 2016 er beskrevet ovenfor under punkt
1.5.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Ledere må prioritere gjennomføring og dokumentasjon av egen og ansattes HMS-opplæring.
 Gjennomgang av den sentrale HMS-opplæringen ved UiT
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2.3

Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

Måloppnåelsen for fysisk og psykisk arbeidsmiljø har økt, spesielt i tilknytning til medarbeidersamtaler.
Samtlige fakulteter/enheter rapporterer at kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter
utformes og tilpasses på en ergonomisk hensiktsmessig måte så langt som mulig. Rutiner for
oppfølging av sykemeldte etterleves også.
Fem fakulteter/enheter rapporterer at de har hatt sykefravær på over 5 % i løpet av ett eller flere kvartal
i 2016. Ekstraordinære analyser av sykefraværet med tilhørende tiltak er iverksatt ved tre av disse
enhetene. Den siste enheten opplyser at årsakene til sykefraværet har vært av en slik karakter at det ikke
har vært nødvendig med slike analyser. Sykefravær er også omtalt under punkt 1.6.
I henhold til IA-avtalen skal det gjennomføres et årlig møte mellom ledelsen ved fakultetet/enheten,
tillitsvalgte og hovedverneombud med IA/HMS som eneste tema. Seks av tolv fakulteter/enheter har
gjennomført et slikt møte i 2016. På dette området har gjennomføringen vært uendret de tre siste årene.
UiT har de senere år hatt fokus på viktigheten av medarbeidersamtaler. I 2016 har fakultetene/enhetene
hatt fokus på medarbeidersamtaler, og gjennomføringsgraden har økt. Endringer i ledelse og fusjonene
opplyses å ha hatt betydning for gjennomføringen. Fem av tolv fakulteter/enheter bekrefter at alle
ansatte fikk tilbud om medarbeidersamtale i 2016. Fire rapporterer at 80-90 % av de ansatte fikk et slikt
tilbud i 2016. Medarbeidersamtaler blir i stor grad gjennomført med de som ønsker en slik samtale. I
2015 rapporterte to av ti fakulteter/enheter at alle ansatte hadde fått tilbud om medarbeidersamtale.
Fakulteter/enheter som har mottatt varsel om diskriminering, vold, trusler, trakassering eller annen
utilbørlig adferd har fulgt disse opp som angitt i Retningslinje for varsling. I 2016 mottok sju av tolv
fakulteter/enheter slike varsel. I 2015 håndterte fire av ti fakulteter/enheter slike varsel.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Gjennomføre årlig møte mellom ledelsen, tillitsvalgte og HVO med IA/HMS som eneste tema
ved alle fakulteter/enheter
 Tilby og gjennomføre årlig medarbeidersamtale for alle ansatte ved UiT
2.4

Beredskap

Måloppnåelsen for gjennomføring av pålagte beredskapsøvelser har gått ned i 2016.
Alle fakulteter/enheter eller campus ved UiT har en lokal beredskapsplan som bygger på
risikovurderinger og som viser hvordan hendelser av mindre omfang skal håndteres.
I 2016 har kun fire av totalt elleve lokale beredskapsgrupper (LBG) gjennomført de to årlig pålagte
beredskapsøvelsene. Disse er de lokale beredskapsgruppene ved BFE-fak, TMU, UiT i Harstad og UiT
i Narvik. Helsefak, Kunstfak og IRS-fak oppgir at LBG har gjennomført én øvelse. Ved NT-fak ble
LBG aktivisert i forbindelse med en hendelse ved fakultetet høsten 2016. Tiltak etter beredskapsøvelser
blir fulgt opp. Manglende kapasitet og skifte av personell oppgis som den vanligste årsaken til
manglende måloppnåelse. I 2015 hadde sju av UiTs ni LBG-er gjennomført to beredskapsøvelser.
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Ved ni av tolv fakulteter/enheter gjøres ansatte og studenter kjent med den lokale beredskapsplanen,
herunder rutinene for varsling av kritiske hendelser og for evakuering av bygg. I 2015 rapporterte åtte
av ti fakulteter/enheter at de ivaretok oppgaven.
Av hensyn til ansattes sikkerhet og som ledd i UiTs sikkerhetsrutiner skal arbeidsgiver ha oversikt over
ansatte som er på tjenestereise eller studieopphold i utlandet. Forutsatt at ansatte bestiller sin reise
gjennom reisebyrået UiT har avtale med, vil det ved behov være mulig å etabler slik oversikt for
kortere reiser via reiseportalen. Ansatte som skal på en reise av varighet utover én måned må derimot
fylle ut skjema for registrering av oppholdet og levere dette til sin leder. Tolv av tolv fakulteter/enheter
rapporterer at de holder oversikt over ansatte på utenlandsopphold.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 LBG-ene må gjennomføre pålagte beredskapsøvelser

2.5

Ytre miljø

Måloppnåelsen for miljøledelse er i 2016 på nivå med tidligere år.
For at universitetet skal kunne lykkes i sitt arbeid med å redusere belastningen på det ytre miljø, er det
viktig at fakulteter/enheter bidrar med arbeid knyttet til satsingsområdene beskrevet i handlingsplan for
miljøledelse, jf. punkt 3.5 om sentralt organisert arbeid med miljøledelse.
Det er positivt at universitetets video- og telefonkonferanseutstyr er i utstrakt bruk ved alle
fakulteter/enheter. Samtlige fakulteter/enheter har også lagt til rette for kildesortering. Videre har elleve
av tolv fakulteter/enheter innført tiltak for å redusere papirforbruket. Fakultetene/enhetene som har
innkjøpere som deltar i anskaffelsesprosesser rapporterer at disse har kompetanse på eget fagfelt til å
kunne stille egnede miljøkrav ved anskaffelser.
Når det gjelder tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og opplæring av ansatte og studenter når det
gjelder viktigheten av å redusere strømbruk, forbruk av engangsmateriell og bruk av kollektivtransport,
har halvparten av fakultetene/enhetene gjennomført tiltak. Administrasjonen og IRS-fak er de eneste
som har miljøledelse som tema ved mottak av nytilsatte.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Fakulteter/enheter må følge opp arbeid knyttet til UiTs satsingsområder innen miljøledelse

2.6

Risikofylt arbeidsmiljø

Måloppnåelsen for risikofylt arbeidsmiljø har økt de siste årene.
Med unnatak av ved Jurfak og Vernepleie utføres det risikofylt arbeid ved alle universitetets
fakulteter/enheter.
De ti fakultetene/enhetene som har risikofylt arbeid rapporterer at lokal sikkerhetsopplæring
gjennomføres og dokumenteres før oppstart av risikofylte arbeidsoppgaver. Samtlige fakulteter/enheter
opplyser også at de har utarbeidet skriftlige rutiner for alt arbeid som fakultetet/enheten har ansvar for
og som kan medføre særlig fare for liv og helse.
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Åtte av ti fakulteter/enheter rapporterer at de følger også UiTs retningslinjer og fakultetets/enhetens
egne rutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved fakultetet/enheten. Kommentarer viser at
manglende måloppnåelse er knyttet til manglende bruk av verneutstyr og arbeid utover normert
arbeidstid. Fakulteter/enheter som har stoffkartotek vedlikeholder dette i stor grad.
I 2016 ble det i regi av Avdeling for personal og organisasjon gjennomført et større arbeid med å
oppdatere stoffkartotekene ved fakultetene. Etter at tidligere merkeregelsett DSD/DPD utgikk 1. juni
2015, skal all merking og sikkerhetsinformasjon være i henhold til det nye merkeregelsettet CLP.
Underveis har enhetene sanert betydelige mengder utgåtte og ukurante kjemikalier fra sine
beholdninger. Arbeidet anses som svært vellykket. Det er også foreslått at UiT søker Arbeidstilsynet
om fritak fra papirbasert stoffkartotek.
UiT er som arbeidsgiver pliktig til å føre oversikt (register) over ansatte og studenter som er eller kan
bli utsatt (eksponert) for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. Ved UiT er åtte
fakulteter/enheter omfattet av kravet. Alle opplyser at de fører og vedlikeholder register over
eksponerte. Personer som blir eksponert for helseskadelige faktorer ved uønskede hendelser blir også
ført i registeret. Målgrupper som skal ha tilbud om målrettet helsekontroll får også tilbud om dette. Det
eneste unntaket er IVT-fak, som ikke har rukket å få dette på plass ved overgang til ny bedriftshelsetjeneste etter fusjonen med UiT.
Nødvendig sikkerhetsopplæring skal defineres som et arbeidskrav i emner der laboratoriearbeid, tokt,
feltarbeid, studier i utlandet eller lignende inngår. Gjennomført opplæring registreres som et utført
arbeidskrav i Felles Studentsystem. Fakultetene har prioritert dette arbeidet i 2016, og det rapporteres
nå å være på plass. Det eneste unntaket er Kunstfak, som ikke har definert sikkerhetsopplæringen som
arbeidskrav, men tilgang til verksted gis til studentene kun etter fullført sikkerhetsopplæring.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Fakulteter og enheter skal fortsatt ha fokus på risiko- og eksponeringsvurderinger og føring av
register over eksponerte

2.7

Måloppnåelse og tiltak som har fungert spesielt godt

Med unntak av Vernepleie har samtlige fakulteter/enheter rapportert at de har fastsatt skriftlige mål for
HMS-arbeidet for 2016, jf. punkt 2.1. Halvparten av fakultetene/enhetene nådde også egne målsettinger
for HMS-arbeidet i 2016. Årsakene til at målene ikke nås oppgis å være fusjoner, bytte av ledere, for
dårlig oppfølging av handlingsplanen og at det ikke var satt klare målsettinger for HMS.-området.
For at UiT skal kunne utvikle arbeidsmiljøet for ansatte og studenter, anses det som viktig å dele og dra
nytte av gode tiltak som er gjennomført i organisasjonen. Samtlige fakulteter/enheter rapporterer at de i
2016 har gjennomført tiltak som har fungert spesielt godt. Det har vært arbeidet for å etablere samhold
og treffpunkt i arbeidsmiljøet samt gjennomføring av faglige og sosiale tiltak. Økt gjennomføring av
medarbeidersamtaler har vært vellykket. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten rapporteres å være
godt. IRS-fak rapporterer at HMS-tiltak og prosesser som har vært gjennomført i forbindelse med
fusjonen har vært vellykket. Ved IVT-fak har gjennomføringen av Arbeidsmiljødagen for 2016 gitt
positive ringvirkninger. Blant tiltakene som ellers nevnes er systematisk arbeid med risikoreduksjon,
oppgradering av verneutstyr samt sanering av kjemikalier.

UiT Norges arktiske
universitet
N-9037 Tromsø

Sentralbord: 77 54 40
00
Faks: 77 64 49 00

123

postmottak@uit.no
www.uit.no

18

2.8

HMS-utfordringer i 2017

I forbindelse med årsrapportering av helse, miljø og sikkerhet er fakulteter og øvrige enheter på samme
nivå bedt om å skissere enhetens viktigste HMS-utfordringer i 2017.
Fakulteter/enheter som kan bli berørt av potensielle omstillingsprosesser i forbindelse med Adm2020
vil ha fokus på arbeidsmiljø, informasjon, og ivaretakelse og inkludering av medarbeiderne.
Fakulteter/enheter som har ansatte ved flere campus skal videreføre arbeidet med å integrere alle i
arbeidsmiljøet. Enheter med høyt sykefravær viderefører arbeidet med å få ned sykefraværet.
Måloppnåelsen knyttet til gjennomføring av medarbeidersamtaler skal økes.
Det systematiske HMS-arbeidet skal styrkes, og bevisstheten om hvordan HMS-arbeidet drives i
praksis skal økes. Ved lederskifte må kunnskap om HMS-arbeid sikres overført på en god måte.
Innføring av et sentralt system for dokumentasjon av HMS-kompetanse etterlyses.
Arbeidet med vedlikehold av stoffkartoteket, gjennomføring av risikoreduksjon og føring av
arbeidstakerregister er fortsatt prioriterte oppgaver ved flere fakulteter/enheter.

2.9

Utfyllingen av årsrapporten

I 2016 er ti av tolv årsrapporter om HMS utfylt i samarbeid mellom leder og HVO. Vernepleie opplyser
at ikke har fått gjennomført valg av verneombud. Ved Administrasjonen takket hovedverneombudet nei
til å delta ved utfyllingen av årsrapporten. Begrunnelsen var begrenset tilgang til nødvendig bakgrunnsmateriale for utfylling av rapporten. Systematikken for årsrapportering om HMS-arbeid ved
Administrasjonen vil bli gjennomgått i 2017.

3

Oppfølging av særskilte satsingsområder for 2016

I henhold til årsrapporten om HMS for 2015 ved UiT fattet universitetsstyret vedtak om at følgende
områder skulle vies særlig oppmerksomhet i 2016:
 Oppfølging av HMS-arbeid i styringsdialogene
 Ivareta god HMS-praksis ved fjernledelse
 Miljøledelse
 Medarbeidersamtaler
 Dokumentasjon av HMS-kompetanse
 Innføring av elektronisk HMS-avvikssystem
 Evaluere metodikk for fakultetenes/enhetenes egenvurdering av måloppnåelse
Det er igangsatt et arbeid knyttet til hvordan oppfølgingen av ulike administrative arbeidsområder skal
foregå i den nye organisasjonen. Arbeidet skal være ferdig 2017. Det har vært fokus på HMS-praksis
ved fjernledelse, jf. punkt 2.7 og punkt 2.8. Arbeidet med miljøledelse ved UiT er beskrevet under
punkt 1.13 og punkt 2.5. Universitetets lønns- og personalsystem (Paga) er vurdert og funnet egnet til
registering av ansattes HMS-kompetanse. I tillegg må funksjonalitetene for påmelding, registrering av
gjennomført opplæring og generering av kursbevis for ansatte, studenter og gjester ved bruk av Felles
studentsystem vurderes.
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Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne forebygge at uønskede hendelser inntreffer
ved UiT. UiTs beredskap skal sørge for at det er forberedt evnet til å redusere skadeomfang og
konsekvenser om en uønsket hendelse likevel skulle inntreffe. Økt oppmerksomhet om HMS-avvik og
beredskap bidrar til trygge og gode arbeidsmiljø. UiT har i 2016 anskaffet avviksmodulen i CIM.
Modulen er utprøvd ved POA, IVT-fak, NT-fak og ITA. Avvik vil også kunne meldes ved å benytte
smarttelefon/nettbrett (Android, iOS og Windows). Systemet er klargjort med Feide påloggingsrutine,
jf. punkt 1.7. Systemet tas i bruk i 2017.
I 2016 ble skjema for fakultetenes/enhetenes egenvurdering av måloppnåelse for eget HMS-arbeid
gjennomgått og oppdatert i et samarbeid med fakulteter og verneombud. I undersøkelsen for 2016 er
blant annet inkludert flere felt med fritekst der fakultetene/enhetene kan beskrive/forklare forhold som
har hatt innvirkning på måloppnåelsen.
Det har i 2016 vært et underprosjekt i Adm2020 for å foreslå fremtidsrettet organisering av det
administrative tjenestetilbudet innen HMS og innen beredskap som støtter effektivt opp under UiTs
kjernevirksomhet. Arbeidsgruppa har presentert tre mulige modeller for fremtidig organisering. Det er
også mulig å velge en kombinasjon av disse modellene. Det er noen fordeler og ulemper ved hver
modell, disse er beskrevet i rapporten. Eventuelle beslutninger om organisatoriske endringer vil bli tatt
i 2017. På bakgrunn av kartlegginger og prosesser gjennomført i underprosjektet er det også foreslått
noen områder innen HMS og beredskap det kan være særlig aktuelt å igangsette tiltak på.
UiT skal i 2017 gjennomføre arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse. Undersøkelsen vil bli gjennomført
med bruk av verktøyet ARK i henhold til universitetsstyrets sak S 63-13. Forrige arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i 2014 ved bruk av samme verktøy. Regelmessige
arbeidsmiljøundersøkelser gir UiT verdifull informasjon til arbeidet med å utvikle samhandling og
arbeidsmiljø, som er en viktig del av ledernes, vernetjenestens og medarbeidernes ansvar.

4

Områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i 2017







Oppfølging av eventuelle beslutninger om organisatoriske endringer innen HMS-området
Gjennomgang/revisjon av HMS-opplæringen
Gjennomføring av ARK
Gjennomføring av beredskapsøvelser
Ta i bruk CIM til SMS-varsling
Ta i bruk system for elektronisk håndtering av HMS-avvik og sikre melding og oppfølging av
HMS-avvik.

Vedlegg





Årsrapport 2016 fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved UiT
Årsrapport 2016 om hovedverneombudenes fellesaktiviteter ved UiT
Årsrapport 2016 fra Hemis
Rapporter om lokalt HMS-arbeid for 2016

_
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Status avdeling for komparativ medisin og oppfølgingstiltak
Innstilling til vedtak:
1) Helsefak søker universitetsstyret om arealutvidelse for smådyrsforskning –
modulbygg/elementbygg AKM3
2) Fakultetsstyret vil prioritere å støtte forskere som rammes av stengningen av
smådyrsavdelingen ved AKM jf. kriteriene som framgår av vedlegget

Begrunnelse:
Helsefak har kommet i en meget krevende situasjon som følge av stengingen av Avdeling for
komparativ medisin (AKM). Fakultetet vil være uten fasiliteter for dyreeksperimentell forskning
fram til juni 2018, og dette rammer en rekke forskere hardt. AKM har en stordyrsavdeling, en
akvariefiskavdeling og en smådyrsavdeling. Det har lenge vært klart at stordyrs- og
akvariefiskavdelingene ville være stengt i ombyggingsperioden, og forskerne har innrettet seg ift.
dette. For smådyrsforskerne har alternative fasiliteter vært planlagt og jobbet med, og forskerne
har innrettet seg på videre drift i ombyggingsperioden for AKM. Dette betyr at det nå i særlig
grad er smådyrsforskningen som rammes særskilt. Spesielt alvorlig er situasjonen for
forskere/forskningsgrupper som har mottatt miljøstøttesatsing og/eller har betydelig ekstern
finansiering og forpliktelser.
Kort historikk
- Detaljprosjekteringen for MHII (inkl. AKM) ble ferdigstilt 2008. Behov for utvidet areal
til smådyrsforskning har tilkommet gradvis etter dette gjennom ansettelser i
innstegsstillinger og betydelige eksterne forskningsanslag. I samråd med
Universitetsdirektøren ble det valgt ikke å be Statsbygg om omprosjektering til mer
smådyrsareal pga. frykt for å komme ut av «byggekøen» til KD.
- Sent høsten 2014 kunngjorde Statsbygg at også smådyrsavdelingen ved AKM måtte
stenge pga. nybygget/ombyggingen av stordyrsavdelingen. Dette var ikke kjent for
fakultetet på forhånd.
- Innledende utredninger av UiTs Bygg og eiendomsavdeling (BEA) om alternative arealer
(AKM3) som både kunne fungere som selvstendig enhet i perioden AKM var stengt, samt
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tilføre nødvendig og permanent areal for smådyrsforskning, konkluderte med at
modulbygg ville være mest kostnads- og tidseffektivt
I desember 2015 ble det avklart med universitetsdirektøren at 30 mill kr fra
utstyrsbevilgningen til MH2 kunne benyttes til AKM3, samt at UiT ville kunne benytte
strategiske midler til evt. kostnader ut over dette.
Våren 2016 utarbeides anbudsgrunnlaget for AKM3.
Høsten 2016 lyses AKM3 ut på offentlig anbud som modulbygg (ferdig prosjektert). I
desember ble det avklart at ingen anbud ble innmeldt og at erstatningslokaler ikke ville
være mulig til stenging av AKM 1. mai 2017.
Våren 2017 ble det gjennomført prosesser med Consto (bygger PET-senteret og har rigg i
tomtearealene der AKM3 er planlagt) i to runder med sikte på ferdigstillelse av AKM3 til
1. desember 2017. Endelig tilbud for høyt til at universitetsdirektøren ville gå videre.
Avklart ca. 1. mai. 17.

Fakultetsstyret tidligere involvering i saken
Fakultetsstyret har behandlet finansiering av AKM3 i FS 25/16 23. september 2016, hvor følende
ble vedtatt:
1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av inntil 30 millioner kroner fra utstyrsmidlene
MH2 til etablering av AKM3
2. Fakultetsstyret ber dekanen søke dekning for overskytende beløp gjennom søknad på
UiTs strategiske midler
Saken ligger vedlagt da mye bakgrunnsinformasjon og beskrivelser av prosessen framkommer av
denne.
Behovet er nå er todelt:
-

Arealutvidelse - AKM3

Universitetsdirektøren har bedt fakultetet legge fram en ordinær sak om arealutvidelse for
smådyrsforskning. Begrunnelsen om bygging av modulbygg har først og fremst ligget i behov for
erstatningslokaler i stengningsperioden, og denne anses nå som å ha falt bort. Fakultetet har hele
veien pekt på behov for permanent økte arealer til smådyrsforskningen, og at et modulbygg vil
være viktig å videreføre for å ivareta dette. Imidlertid er ikke permanent arealutvidelse fremmet
som en egen sak til universitetsdirektøren da dette har vært vurdert som en sekundær begrunnelse.
Universitetsdirektøren er nå klar på at en arealutvidelse for smådyrsforskningen må fremmes som
en strategisk begrunnet sak til UiTs byggeprogram, og prioriteres av universitetsstyret.
Dekanen ønsker å lage en formell søknad om arealutvidelse for smådyrsforskningen (AKM3) så
snart som mulig da det er en stor fordel at bygging av AKM3 sammenfaller i tid med pågående
byggeaktivitet slik at det ikke tilfaller en ny periode med stenging av AKM. Det er avklart at nytt
byggeprosjekt kan lyses ut på markedet før finansiering er avklart (dvs. utlysning med forbehold
om finansiering). Bygg- og eiendomsdirektøren er bedt om å lyse ut prosjektet på nytt med
samme spesifikasjoner som sist, men med lengre tidsfrist for leveranse. Dette vil forhåpentligvis
få flere tilbydere til å levere inn anbud.
Det er kun etter innkomne anbud man vil ha en reel kunnskap om kostnadene for AKM3. Når
kostandene er kjent, vil dekanen legge fram en ny sak for fakultetsstyret med en avklart
finansieringsplan hvor bidraget fra UiT sentralt er avklart.
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Dekanen ber fakultetsstyret om å godkjenne at det bygges en sak ovenfor universitetsdirektøren
med arealutvidelse for smådyrsforskningen.
-

Håndtering av forskere som er rammet av stengingen av smådyrsfasilitetene

Mange forskere er rammet av stengingen og fakultetet har ingen dyrefasiliteter å tilby (ca. 15
forskergrupper ved eget fakultet + forskere ved andre fakultet, samt eksterne samarbeidspartnere).
Stengingen rammer også undervisning. Fakultetsledelsen ønsker å etablere tiltak for å kompensere
bortfallet for forskere ved Helsefak hvor dette er særlig nødvendig.
Så langt har fakultetet avsatt henholdsvis 4 og 3 mill. kr. i 2015 og 2017 for å kompensere/legge
til rette for nedskalert drift for AKM. Disse midlene er nå i hovedsak disponert, og det gjenstår
betydelige behov. I foreløpig budsjettinnspill har fakultetet bedt universitetsstyret om 10 mill for
videre håndtering av situasjonen (vedtak i oktober 2017).
Slik dekanen vurderer situasjonen bør fakultetet forplikte seg til å støtte forskere som rammes av
stengingen ut fra et sett med kriterier for dette (se vedlegg). Dette vil representere transparens og
forutsigbarhet for de som er berørt. Det viktigste her er å ivareta stipendiater, post docs og
forskere med ekstern finansiering som får sine prosjekter forsinket.
Det ligger en økonomisk risiko i dette ved at det ikke er kjent hvordan UiT sentralt vil støtte
fakultetet i håndteringen av situasjonen (ref. budsjettinnspill). Uten betydelig støtte fra UiT
sentralt vil fakultetet binde opp sitt handlingsrom i lengre tid framover. Fakultetets mulighet til å
håndtere situasjonen er å overbudsjettere for 2017 og 2018, med en nedbetaling over flere år. Det
vil imidlertid jobbes hardt for å få UiT sentralt med på å støtte fakultetet i håndteringen av
situasjonen da den ikke bare rammer Helsefak, men også forskere fra øvrige fakultet samt viktige
samarbeidspartnere for UiT.
Berørte institutt (IMB, IKM, IFA og IPS) er bedt om å kartlegge hvordan deres forskere rammes,
og sette opp estimat for kostnadene for disse. Hver enkelt forsker vil behandles individuelt jf.
forslag til kriterier vedlagt denne saken.
Pt. har ikke kartleggingen av kostnadene kommet langt nok til at et beløp kan framlegges for
styret. Dette vil bli klarlagt mot slutten av juni. Dekanen ber fortsatt styret om å prinsipielt å
slutte seg til kriteriene for å støtte forskerne økonomisk, og vil orientere styret nærmere om de
endelige økonomiske konsekvensene av dette.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

128

3

Forslag til

Retningslinjer for prioritering av støtte til forskningsaktivitet ifb. med
nedstenging av AKM
Formålet med notatet er å avklare prioritering av støtte til forskningsaktivitet som omfatter
smådyrsforskning
Bakgrunn
Avdeling for komparativ medisin (AKM) stengte i april 2017 etter trinnvis nedfasing fra mars 2015. Alle
involverte brukere ble så langt mulig varslet om driftssituasjonen og bedt om å planlegge aktivitet ihht.
til dette. AKM2 åpner i mai/juni 2018 og det er uklart når den planlagte AKM3 kan realiseres. AKM3
skal romme smådyrsforskning og dette får store konsekvenser for aktiviteten. Arbeidet med å avklare
plan og tidslinje for AKM3 prioriteres høyt av fakultetet.
Våren 2017 viser en oversikt basert på rapportering fra involverte forskere og institutter at mer enn
100 personer (fast ansatte forskere, postdoktorer, ph.d.-stipendiater og master- og
forskerlinjestudenter) er berørt av stenging og perioder med lavdrift i AKM. Stengingen har
vidtrekkende konsekvenser for fakultetet og involverte forskere, og omfanget er vanskelig å
konkretisere og tallfeste. Fakultetet og universitetet risikerer et betydelig omdømmetap og i et lenger
perspektiv kan det bli en utfordring å få opp rekruttering og forskningsaktivitet i AKM etter
byggeperioden.
Avbøtende tiltak
I 2015 satte Helsefak av 4 mill kr for kompensere og ivareta forskningsaktivitet når driften ble regulert
ned som følge av byggeaktiviteten. Midlene ble brukt i 2015-2017. I 2017-budsjettet ble det satt av
ytterligere 3 mill kr mens det ennå ble planlagt å etablere AKM3 i løpet av høst 2017. Pr. mai 2017 er
ca. 350 000 kr benyttet. AKM3 vil høyst sannsynlig ikke bli etablert før AKM2 åpner og de avsatte
midlene er ikke tilstrekkelig for å dekke alternative løsninger for å sikre framdrift i pågående og
planlagte forskningsprosjekter. Fakultetet trenger ressurser for å redusere skadeomfanget og har
dialog med nivå 1 om saken.
Fakultetets satsninger på miljøstøtte (eksternt rekrutterte toppforskere) innebærer at vi har vært nødt
til å prioritere midler for avbøtende tiltak i stengeperioden. Fakultetet har flyttet aktivitet til UiO og
NCMM (Nordic Center for Molecular Medicine) til en estimert kostnadsramme på 4,7 mill kr. En slik
løsning kan av både økonomiske og kapasitetsmessige hensyn (Oslo, Bergen og Trondheim har svært
liten restkapasitet for å øke dyreeksperimentelle forsøk) ikke benyttes i større grad. Vi må derfor se på
lokale avbøtende tiltak og/eller få utført eksperimenter, avl og preservering andre steder uten å flytte
større deler av forskningen (gruppene) ut av campus. Andre typer av lokale løsninger; som
dyreoppstalling med tilhørende fasiliteter er kostbart og komplekst å iverksette, samt at det krever
avklaring og søknadsprosess opp mot Mattilsynet.
Oppdatert oversikt over ressursbehov
Ettersom AKM ikke realiseres før våren 2018 trenger fakultetet å;
1) oppdatere oversikten over ressursbehov ifb. med stenging/redusert drift av smådyrsforskning
2) etablere kriterier for prioritering av kompensasjon fra fakultetet.
De fire involverte Instituttene (IMB, IPS, IMB og IFA) bes utarbeide og kvalitetssikre behovene som
følge av den nye situasjonen i samarbeid med berørte forskningsgrupper. Alle søknader om
kompensasjon må kvalitetssikres og sendes gjennom vertsinstituttet med en tydelig prioritering etter
foreliggende kriterier og med vekt på egne og fakultetets strategier. Grupper som ikke søkte i forrige
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runde og/eller fikk avslag pga. stengeperiodens varighet, kan fremme sin sak på instituttene igjen, gitt
at AKM3 ikke kunne realiseres innen utgangen av 2017.
Medfinansiering fra instituttet må påregnes og det kan ikke forventes full kompensasjon av påløpende
merutgifter. Fakultetet kan ikke påta seg ansvar for å kompensere brukere fra andre fakultet eller
eksterne brukere.
Forslag til prioriteringskriterier for 2017-2018
Hovedgrunnlaget for vurdering av kompensatorisk støtte vil være hvor alvorlige konsekvenser (faglig,
økonomisk, prestisje) forsinkelsen påfører prosjektet/forskeren/ studenten på grunn av stenging av
AKM. Prioriteringen vil foretas etter en samlet vurdering basert på kriteriene nedenfor:
1. Forskningskvalitet/-prestisje
a. Forskere eksternt rekruttert ifb med miljøstøtteutlysning
i. Tidsbegrenset finansiering og karriereutvikling
b. Ph.d.-kandidater og Postdoktorkandidater
i. Tidsbegrenset finansiering
c. Aktivitet med stor ekstern forskningsfinansiering. Finansiørens krav til prosjektet
2. Prosjektets egnethet for «flytting»
a. Startfase vs. sluttfase
b. Hvor krevende er det å sette opp forsøket et annet sted?
c. Kostnader ved forlengelse vs flytting – se også ph.d. og postdok
d. Konsekvensene av forsinkelse
3. Alternative løsninger uten forsøksdyrvirksomhet
a. Annen aktivitet som ikke benytter data fra dyreforskning
b. Endring/tilrettelegging av FOU-termin
c. Tilgang til data gjennom samarbeid med andre forskergrupper eller andre AKM
nasjonalt eller internasjonalt
d. Ivaretakelse av dyr – preservering vs avl. Valg må begrunnes.
Fakultetsintern aktivitet kan vurderes kompensert i et lengre tidsperspektiv, f. eks. gjennom tildeling
av stipendiat- og postdok-stillinger.
Det vil bli gjort egne vurderinger knyttet til ivaretakelse av unike avlslinjer av forsøksdyr.

Tromsø 25.mai 2017

Sameline Grimsgaard
Prodekan forskning

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør
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Sak:

Etablering av AKM3
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av inntil 30 millioner kroner fra utstyrsmidlene
MH2 til etablering av AKM3
2. Fakultetsstyret ber dekanen søke dekning for overskytende beløp gjennom søknad på
UiTs strategiske midler
Begrunnelse:
Nåværende AKM stenges i minst 1 år fra mai 2017. I forbindelse med byggingen av fakultetets
nye bygg, MH2, vil AKM1 stenges for drift fra ca. mai 2017 til mai 2018. Det vil ikke være mulig
å ha forsøksvirksomhet/dyreeksperiment i denne perioden. Dette får store konsekvenser for
forskning og undervisning. AKM er den eneste godkjente forsøksdyrfasiliteten for tradisjonelle
laboratoriedyr (smågnagere) nord for Trondheim. Det er 15 forskningsgrupper ved Helsefak som
benytter dyr i forskning. I tillegg benyttes AKM av forskere fra andre fakultet, av UNN og
eksterne samarbeidspartnere og private aktører i Tromsø-regionen. AKM brukes også i
undervisning (herunder MED100, BIO-2002, HEL-6320, HEL-8014, HEL-8021, samt i kurs som
inngår i spesialistutdanningen av leger).

Økt satsing på eksperimentell medisinsk rettet biologiske forskning med smådyrsmodeller.
Helsefak har de senere årene rekruttert særlig talentfulle unge forskere som har etablert egne
forskningsgrupper innenfor viktige satsningsområder ved Helsefak (stamcelleforskning, kreft,
nevrobiologi og alvorlige smittsomme sykdommer). To av disse forskerne er rekruttert og
finansiert via rekrutteringsprogrammet til NCMM2 og innebærer en forpliktende satsning på over
25 millioner kroner de nærmeste årene i samfinansiering med Helse Nord RHF/UNN. Samlet har
disse unge forskerne de siste 2 årene hentet inn eksterne midler i størrelsesorden
50 millioner. I tillegg har andre forskningsgrupper ved Helsefak som benytter dyremodeller i sin
forskning innhentet eksterne forskningsmidler, fra blant annet NFR.

AKM er forkortelse for Avdeling for komparativ medisin; forsøksdyravdelingen ved Helsefak. AKM1
er eksisterende AKM. AKM2 er det nye AKM i MH2 som ble detaljplanlagt i 2008. AKM3 er det nye
planlagte tilleggsareal for smådyrsforskning.
2 NCMM er et internasjonalt biomedisinsk forskningsinstitutt for translasjonsforskning. UiO
vertsinstitusjon for NCMM i Norge (www.ncmm.uio.no )
1
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Prosess. Detaljprosjekteringen av MH2 ble ferdigstilt i 2008 etter en mangeårig prosess. I dialog
med Universitetsdirektøren og KD har det ikke vært grunnlag for å komme med endringer i
detaljprosjekt i reell fare for at statlig finansiering av MH2 kunne bli ytterligere forsinket.
Helsefak ble i oktober 2014 orientert av Statsbygg om at AKM blir helt stengt i over ett år
(desember 2016-første kvartal 2018) i fm MH2. Som en direkte konsekvens av dette ble det
opprettet et særskilt brukerråd3med mandat fra dekanen. Brukerrådet skulle se på muligheter for
planlegging og ivaretakelse av dyreforskningen i stengeperioden, herunder planlegging av
forsøk/drift i henhold til de føringer som byggearbeidet gir (tidsmessig og reduksjon av kapasitet
og drift) og utrede alternative løsninger som kunne kompensere for bortfall av kapasitet ved
AKM. Brukerrådet har utredet alle aspektene i mandatet. For noen få forskergrupper er det funnet
løsninger som ikke innebærer forskning ved Helsefak i perioden AKM er stengt (enten ved at
forskning gjøres andre steder i inn- eller utland, eller stanses i stengeperioden). For disse påløper
kostnader som Helsefak må dekke (herunder kostnader forbundet med utsettelse av PhD og post
Doc og/eller kostnader forbundet med at forskningen gjøres ved andre institusjoner utenfor
Tromsø). Utredningen til brukerrådet viste imidlertid at alternativer utenfor campus vil bli meget
kostbar og i mange tilfeller umulig for mange av de berørte forskningsgruppene. Mye av
dyreforskningen kan ikke gjøres andre steder da den er helt avhengig av øvrig infrastruktur ved
Helsefak. Det pågår langtidsforsøk (> 1 år) bl.a. innenfor stamcelle/kreftforskning, som ikke vil
kunne gjennomføres dersom AKM må stenge.
Dekanen ga i samråd med universitets ledelse sin tilslutning til at brukerrådet på denne bakgrunn
skulle gå videre med å utrede alternativer til AKM på campus i perioden AKM er stengt. I første
omgang ble det utredet mulighet for å ombygge eksisterende areal i gamle MH til formålet. Det
ble konkludert, i samråd med BEA, at dette ville bli tekniske svært krevende, det ville frata
stordyrforskerne deler av sitt areal, berøre ansatte i tilstøtende lokaler og ikke dekke nødvendige
behov, samt at det ville bli meget kostbart. Dette alternativet ble således forkastet. Brukerrådet ble
høsten 2015 gjort oppmerksom på at Institute of Science and Technology i Wien, Østerrike, hadde
etablert en modulløsning for forsøksdyr i forbindelse med utbyggingsaktivitet der. Denne
modulløsningen åpnet for en mulighet som lot seg realisere innenfor en lavere kostnadsramme og
i et adekvat tidsperspektiv. Universitetsdirektøren gav 15.12.15 sin tilslutning til at Helsefak kan
bygge en alternativ AKM (AKM3) som etter planen skal stå klart til bruk når nåværende AKM
stenger. Avklaringen skjedde i dialog mellom Universitetsdirektøren, KD og statsbygg og under
forutsetningen om at finansieringen (stipulert til 20-30 mill kroner) skulle skje gjennom deler av
utstyrsmidler til MH2 som totalt vil utgjøre ca.225 mill kroner. I tillegg kommer det allerede
eksisterende eksterne midler til AKM-utstyr (ca. 8 mill kroner i RDA-midler etter søknad fra BFE
og Helsefak).
UNN ferdigstiller ved årsskifte 2017/2018 PET-senteret 4 . Her etablerers det et preklinisk
forskningsareal som skal knyttes sammen med AKM. I utgangspunktet vil en slik
sammenknytning legge beslag på smådyrsareal i AKM. Ved å etablere AKM3 vil
sammenknytningen skje via dette arealet. Det betyr at AKM blir mindre berørt og at vi samlet sett
får et større tilfang av areal.
Dekanens vurdering. Det har vært en rivende utvikling i dyreforskningen ved Helsefak siden
detaljprosjektet med MH2 var ferdigstilt i 2008. Disse plassutfordringene vil ikke bli løst verken
med det nye AKM i MH2 (fra detaljprosjekt 2008) eller PET-senteret.
Brukerråd AKM3 MH2 er nedsatt spesifikt for prosessen. Det finnes også et brukerråd for
normaldrift.
4 PET-senteret er nuklærmedisinsk diagnose-, behandlings- og forskningssenter. I PET-senteret vil
det foregå både klinisk og preklinisk forskning, inkludert bruk av dyremodeller.
3
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MH2-prosjektet tilfører fakultetet nye og større fasiliteter for stordyrforskning, men vil ikke gi det
nødvendige areal til smådyrsforskningen. Det er i stor grad smådyrsforskningen som har vært
økende de senere år. AKM3 vil ivareta behovet for fortløpende forskningsmuligheter (smådyr) i
byggeperioden og samtidig bli et helt nødvendig tilskudd til avl, oppstalling og
laboratoriefasiliteter for smådyrforskningen etter ferdigstillelse av MH2. Med de, nåværende,
kjente planer for smådyrforskning vil ikke det detaljprosjekterte AKM (fra 2008) i MH2 prosjekt
dekke dette behovet.
På grunn av stramme tidsplaner og forsinkelser i ingeniørprosjektering er det per dato en
usikkerhet om kostnader knyttet til ferdigstillelse av AKM3. I dialog med universitetsdirektøren
har vi fått forsikringer om at universitetet anser vår dyreeksperimentelle fasiliteter som en
essensiell infrastruktur for UiT. Universitetsdirektøren vurderer at evt. merkostnader ut over 30
mill kan dekkes av UiTs strategiske midler, og han er positiv til å prioritere dette. Dekanen ber på
dette grunnlaget om at fakultetsstyret slutter seg til innstillingen til vedtak.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandlere: Siri K. Knudsen og Trond Nylund
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/2686/SLI000
Dato: 08.06.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:
30/17

Rapport forskning 2016
Innstilling til vedtak:

1) Handlingsplanen med styringssignal videreføres.
2) Instituttenes eget ansvar for oppfølging presiseres og følges opp i leder- og
dialogmøter
3) Videreføre oppfølgingsplan fra forskningsgruppeevalueringen, herunder:
a) Instituttleders ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler inkludert
karriereplanlegging som en integrert del av utviklingsarbeidet.
b) Instituttleders ansvar for oppfølging av utviklingsplaner for forskningsgruppene.
4) I rekrutterings - og ansettelsesprosesser til vitenskapelige stillinger skal
forventninger til forskningskvalitet tydeliggjøres. Dette innebærer en differensiering
betenkninger for vitenskapelige stillinger mht. forsknings- og undervisningsandel i
stillingene. Internasjonal mobilitet skal tillegges vekt i tilsetting i faste
vitenskapelige stillinger.
5) Internasjonal mobilitet i karriereutvikling skal styrkes, herunder:
a) Søknader om utgående mobilitetsstipend hos EU og Forskningsrådet.
b) Vurdere interne virkemidler rettet mot egenfinansierte postdoktorer.
6) Styrke arbeidet med å øke andelen forskere som søker NFR (FRIPRO og
Helseprogrammene) og EU.
7) Styrke arbeid med å nå sektormålet om 20% andel publikasjoner i nivå 2-kanaler for
alle enheter.
8) Videreføre arbeidet med å øke andel OA-publiseringer.

Begrunnelse:

Fakultetsstyret vedtok i møte 20.2.2015 fakultetets handlingsplan for perioden 20152022 (vedlegg 1) som er ment å prioritere og konkretisere målene i Helsefaks strategi. I
handlingsplanen konkretiseres noen indikatorer innen forskning, utdanning og
formidling. Vedlagt følger rapporten for 2016 som synliggjør fakultets status for
indikatorene i handlingsplanen (vedlegg 2).
For forskningsområdet er det fokus på få indikatorer innen ekstern finansiering og
vitenskapelig publisering. Disse er finansiering fra EU og Forskningsrådet, samt
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publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings, og formidlingsstilling (UFF). Innen
formidling er en av indikatorene «Open Access publikasjoner» som her forstås som
andel vitenskapelige publikasjoner i enten Gull-, eller Grønn Open Accesskanaler.
Ved Helsefak har det vært fokusert på tiltak for å øke ekstern finansiering til våre
forskningsprosjekt. Til tross for dette har vi opplevd en betydelig nedgang, særlig når
det gjelder finansiering fra Forskningsrådet og EU. Det er dermed legitimt å spørre seg
hvorvidt Helsefak jobber med de rette tiltakene. Administrasjonen mener vi er på rett
vei og at tiltakene nytter, men at effekten vil bli tydeligere på litt lengre sikt. Det synes
som at Helsefak har en positiv utvikling på søknadssiden, både når det gjelder
mobilisering og søknadskvalitet. I FRIPRO tildelingen for 2017 fikk vi også et meget
positivt resultat, men som ikke vil synes på inntektssiden før ved neste rapportering.
Helsefak gjør det imidlertid ikke spesielt godt innen programutlysningene hos
Forskningsrådet. Av totalt 12 innsendte søknader (6 forprosjekt, 6 forskerprosjekt) til
HELSEVEL og BEDREHELSE ble kun ett forprosjekt innvilget. Dette er
bekymringsverdig, særlig da disse helseprogrammene burde passe Helsefaks profil
godt.
Økt interesse for EU finansiering er gledelig og har resultert i flere søknader, flere
søkere som har reell mulighet for å oppnå finansiering og flere tildelinger.
Administrasjonen foreslår at fokuset på handlingsplanen økes, og at instituttenes eget
ansvar må tydeliggjøres og følges tettere opp. En betydelig andel av forskerne ved
Helsefak har liten, eller ingen, søknadsaktivitet. Per i dag er det lite informasjon om
hvorfor det er slik. Styrking av medarbeider- og karrieresamtaler anses som nødvendig
for å oppnå ønsket effekt.
Når det gjelder vitenskapelig publisering leder ISM an internt og hevder seg også godt
nasjonalt. I tillegg er den relativt høye andelen av nivå 2 publikasjoner ved IFA, ISM og
IMB gledelig.
Resultatene fra FRIPRO-analysen tyder på at økt fokus på forskningskvalitet i
rekrutteringsprosesser gir positive resultat i form av oppnådd prosjektfinansiering,
også der konkurransen er tøff. Sannsynligvis vil dette også gi positiv effekt på
vitenskapelig publisering også.
Dette er andre gang administrasjonen legger fram en rapport innen forskning etter at
handlingsplanen ble vedtatt. Rapporten har hovedfokus på de indikatorene som er tatt
med i handlingsplanen, men det er også inkludert et eget kapittel om status for
oppfølging av styringssignalene i handlingsplanen. Dette er gjort da både
Fakultetsstyret og fakultetsledelsen har ansett gjennomgangen som en meget viktig
faktor for å lykkes bedre med de strategiske målsetningene.
Fakultetsstyret inviteres til å drøfte funnene i rapporten, men også rapportens form og
innhold.
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Arnfinn Sundsfjord
Dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

–
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2014/1597/ENI001
Dato: 02.03.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
25.02.2015

Sak:

Handlingsplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2015-2022
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar handlingsplanen slik framlagt i saksframlegget

Begrunnelse:
Begrunnelse:
Handlingsplanen for Helsefak har til hensikt å konkretisere og prioritere strategiske tiltak og
virkemidler ut i fra fakultetets strategiplan jf. FS 41-14 Implementering av strategi –
handlingsplaner for Helsefak. Handlingsplanen legger til grunn fastsatt delegasjon og
arbeidsdeling mellom fakultetsledelsen og instituttene, og forutsetter at hvert av disse nivåene
har sine selvstendige roller i implementeringen av strategien. Handlingsplanen skal være
gjenstand for en årlig rapportering til fakultetsstyrets februarmøte med synliggjøring av
måloppnåelse. Planen kan justeres i forbindelse med den årlige rapporteringen.
-

-

Instituttene utvikler tiltak i sine handlingsplaner med vekt på å forbedre fastsatte
indikatorer.
Fakultetsledelsen (inkl. administrasjonen) utvikler gjennomgående tiltak i organisasjonen,
og tiltak som ikke faller naturlig inn under noen av instituttene. Tiltakene skal på samme
måte som for instituttene implementere strategien, med vekt på forbedring av resultatene i
utvalgte indikatorer.
Dialogmøter er det formelle samhandlingspunktet mellom fakultetsledelse og instituttene.
Disse skal være samtaler på strategisk nivå, og ha fokus på implementering av strategien
og bruken av strategisk handlingsrom både på fakultets- og instituttnivå. Disse utvikles i
retning av dialogavtaler, hvor de tiltak og satsinger som avtales på dialogmøtene blir
styrende for oppfølging og prioriteringer av ressurser.

Fakultetsstyret har lagt til grunn at prestasjoner knyttet til følgende indikatorer skal
prioriteres for fakultetet som helhet og per institutt:
Forskning
-

Ekstern finansiering fra konkurransearenaer
o EU-finansiering
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NFR finansiering
Annen ekstern forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale arenaer
(Kreftforeningen, NIH etc)
- Publikasjonspoeng per førstestilling
Utdanning
o
o

-

1. pri søkere per studieplass per studieprogram
Studiepoeng per student
Kandidatproduksjon jf. KDs krav
Gjennomstrømming dr. grad - antall netto årsverk avlagt per ph.d-kandidat

Formidling
-

Open Access publikasjoner
Allmenrettet formidling

Fakultetsledelsen inkl. fakultetsadministrasjonen har en todelt rolle i implementering av
strategien.
-

Utvikling og gjennomføring av gjennomgående tiltak i organisasjonen
Forvaltning og tilpassing av UiTs styringssignaler til fakultetet ovenfor instituttene

Handlingsplanen omhandler gjennomgående tiltak i organisasjonen som fakultetsledelsen har
ansvar for å gjennomføre, og styringssignaler til instituttene. Tiltakene skal innrettes slik at de
i størst mulig grad bidrar til å forbedre de prioriterte indikatorene fastsatt av fakultetsstyret.
Konkrete tidsavgrensede tiltak jf. tidligere årsplaner for seksjoner og institutt omtales ikke,
men kan synliggjøres i dialogavtaler.

Tiltak og styringssignaler
Forskning

Tematiske satsinger
-

Fakultetet skal være koordinator for UiTs tematiske satsing innen «Helse, velferd og
livskvalitet». Befolkningsundersøkelser skal fremmes som et nav for denne satsingen.
Fakultetet skal benytte sitt strategiske handlingsrom for satsinger på helsevitenskapelig
grunnforskning og translasjonsforskning med utgangspunkt i befolkningsundersøkelser,
biobanker og helseregistre.
o Styringssignal: instituttene skal utnytte befolkningsundersøkelser som
forskningsressurs/datakilde.

Ekstern finansiering
-

Fakultetet skal sikre handlingsrom til å prioritere forskningsmiljøer med evne og vilje til å
kunne oppnå ekstern finansiering på etablerte konkurransearenaer. EU, SFF, SFI, SFU,
FriPro og KG Jebsen senter prioriteres. Midler til infrastruktur og rekrutteringsstillinger
skal prioriteres mot dette.
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o

o

Styringssignal: Instituttene skal aktivt arbeide med å identifisere og promotere
særlig konkurransedyktige fokuserte forskningsgrupper samt tverrfaglige
samarbeidskonstellasjoner på tvers av institutt-, fakultets- og institusjonsgrenser.
Styringssignal: Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede
virkemidler til å bygge opp under satsinger på etablerte konkurransearenaer.

Infrastruktur og støttefunksjoner
-

-

Fakultetet skal videreføre arbeidet med organisering av kjernefasiliteter og etablere
langsiktig finansiering.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at sine respektive kjernefasiliteter har
en robust faglig ledelse, ivaretar brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI.
Fakultetet skal videreutvikle forskningsadministrative støttefunksjoner som bygger opp
under søknader og gjennomføring av prosjekter på etablerte konkurransearenaer – særlig
EU.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for en positiv utvikling av de administrative
fagfora og samhandlingen på tvers og mellom nivåene i organisasjonen.

Utdanning
Rekruttering, opptak og portefølje
-

-

-

Fakultetet skal sammen med instituttene jobbe målrettet for å sikre god søking til studiene
jf. handlingsplan for rekruttering.
Fakultetet skal monitorere historikk på de enkelte studieprogram ift. opptak, årlig frafall
og kandidatproduksjon.
o Styringssignal: Instituttene skal kartlegge årsaker til frafall, og fremme tiltak for å
sikre at kandidatproduksjonen som et minimum når KDs krav.
Fakultetet skal særskilt vurdere studietilbud med langvarig svak rekruttering og/eller svak
kandidatproduksjon i forhold til videreføring og/eller revisjon.
o Styringssignal: Ved svak rekruttering og/eller kandidatproduksjon skal
instituttene vurdere studiers innhold, struktur og organisering.
Fakultetet skal pilotere alumnisystem på ett eller flere studieprogram i nært samarbeid
med studentene.

Pedagogikk, utviklingsarbeid og utdanningsledelse
-

-

Fakultetet skal legge til rette for fleksibilisering og digitalisering av studier, herunder
digitale eksamener.
o Styringssignal: Instituttene skal innføre digitale hjemmeeksamener
Fakultetet skal utvikle et nettkurs i veiledning til praksisfeltets veiledere og lærere
(HelPed).
Fakultetet skal etablere en arena for tettere samarbeid mellom ITA, Result, HelPed og
lærere ved Helsefak, og videreutvikle helsefaglig pedagogisk seminar.
Fakultetet skal gjennomføre en pilot med alternativ modell for pedagogisk
basiskompetanse i samarbeid med RESULT.
Fakultetet skal evaluere og evt. videreutvikle AR2 til et funksjonelt verktøy for
utdanningsledelse og som styringsinformasjon for ressursbruk i de enkelte studieprogram.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) og utdanningsforskning
-

Fakultetet skal satse videre på TPS, og søke om SFU innen tverrprofesjonell
samarbeidslæring.
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Styringssignal: Instituttene skal etablere læringsmål for TPS i alle faser av
helsefaglige studieprogram (tidlig, midt og sent).
Fakultetet skal videreutvikle utdanningssamarbeid med UNN/Helse Nord/kommunal
sektor.
Fakultetet skal legge forholdene til rette for tverrfaglig utdanningsforskning i samarbeid
mellom HelPed, instituttene, tjenestene og andre aktører.
o Instituttene skal sørge for å stimulere vitenskapelige ansatte til
utdanningsforskning og legge forholdene til rette for at ansatte kan formalisere
slik kompetanse gjennom master i helsefaglig pedagogikk.
o

-

Formidling
-

-

-

Fakultetet skal legge forholdene til rette for at allmennrettet formidling registreres i
Cristin. Tildeling over formidlingskomponenten forutsetter registrering i Cristin innen 30.
april hvert år.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at superbrukerne i Cristin gir nødvendig
veiledning for vitenskapelig tilsatte.
Fakultetet skal informere om mulighetene som ligger i Open Access.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere sine vitenskapelige ansatte til å
publisere i Open Access.
Fakultetet skal løfte fram de gode faglige historiene og de gode eksemplene internt og
eksternt.

Organisasjon og personal
-

Fakultetet skal evaluere forskningsgruppene og bidra til videreutviklingen av disse.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere målgruppene til aktiv deltagelse i
evaluering, sørge for at ansatte gis tilbud om medarbeidersamtaler, og utvikle
tiltak jf. evalueringens anbefalinger.

-

Fakultetet skal utrede rammer for utvikling av karriereløp for unge særlig talentfulle
forskere/undervisere og gjøre bruk av innstegsstillinger. Oppstartspakker med definerte
resultatmål etableres som rekrutteringstiltak.
o Styringssignal: Instituttene skal identifisere særlig talentfulle yngre medarbeidere
med evne og vilje til forskning og/eller utdanning og sørge for forutsigbare,
resultatbaserte karriereløp.
o Styringssignal: Instituttene skal legge til rette for at nye faste vitenskapelige
ansatte får sammenhengende tid til forskning.
o Styringssignal: Instituttene skal etablere årlige karrieresamtaler som del av
personaloppfølgingen av faste nyansatte vitenskapelige ansatte.

-

Fakultetet skal stille krav til internasjonalisering av forskningssamarbeid, internasjonal
mobilitet, og etablere målrettede virkemidler i forhold til dette (forskningstermin,
utreisestøtte m.m.)
o Styringssignal: Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal mobilitet
og nettverksbygging som fremmer målsetningene om økt deltakelse i Horizon
2020.
o Styringssignal: Internasjonalisering av forskningssamarbeid skal utvikles som et
kvalitetsmål i evaluering og oppfølging av forskningsgrupper.
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-

Fakultetet skal jobbe videre med forbedringsprosesser for å styrke effektivitet og
samhandling i organisasjonen.

-

Fakultetet skal vurdere organisering av den samlede administrasjonen med utgangspunkt i
krav om redusert bemanning iht. avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

-

Helsefak skal ha fokus på intern kommunikasjon, blant annet for å bygge
medarbeiderskap, og bygge opp under felles organisasjonskultur og identitetsarbeid.
Intranett skal implementeres.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg:
1
Strategiplan helsefak - 2014 - 2020
2
Handlingsplan for Helsefak - Indikatorer

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

141

5

Rapport forskning

2017

Det helsevitenskapelige fakultet
Seksjon for forskningstjenester, Seksjon for personal og økonomi og Seksjon for
formidling / 19.06.2017

142

Innhold
Innledning ..........................................................................................................................................................................2
Ekstern finansiering ...........................................................................................................................................................3
Utvikling i BOA-inntekter ved Helsefak i perioden 2011-2016 ....................................................................................3
LOS – Søknader om ekstern forskningsfinansiering og resultater i 2016 .....................................................................5
Innledning ..................................................................................................................................................................5
Resultater fra LOS 2016 ............................................................................................................................................5
Diskusjon av resultater fra LOS 2016 ......................................................................................................................10
Oppsummert hovedfunn for søknadsaktivitet i 2016 (LOS) ....................................................................................10
EU-søknader og resultater i 2016.................................................................................................................................10
FRIPRO - søknader og resultater i 2016 (tildeling for 2017) ......................................................................................12
Innledning ................................................................................................................................................................12
FRIPRO 2017-tildelingen ........................................................................................................................................12
Hvordan har utviklingen vært siden første måling i 2013 .......................................................................................13
Er vi bedre på søknadstypen Unge forskertalent? ....................................................................................................14
Kan forskjellen mellom våre UFT- og F-søkere lære oss noe om hva som skal til for å lykkes i FRIPRO? ..........16
Oppsummering av hovedfunn: .................................................................................................................................16
Publisering .......................................................................................................................................................................17
Vitenskapelig publisering ............................................................................................................................................17
Innledning ................................................................................................................................................................17
Topp 50 personer med flest krediteringer til UiT i 2016 .........................................................................................17
Fakultetene ved UiT .................................................................................................................................................17
Publikasjonspoeng for Helsefak sammenlignet med lignende fakulteter ved de andre universitetene ...................17
Publikasjonspoeng per UFF-årsverk, våre institutter sammenlignet med andre lignende institutter ......................18
Utvikling i antall publikasjoner, poeng per UFF og prosentvis andel nivå 2 for Helsefak og instituttene ..............18
Oppsummering av hovedfunn for vitenskapelig publiseringsaktivitet i 2016 .........................................................19
Open Access.................................................................................................................................................................19
Allmennrettet formidling .............................................................................................................................................19
Oppsummering av hovedfunn for registrert allmennrettet formidling.....................................................................20
Nye tiltak og gjennomføring av tiltak ..............................................................................................................................20
Nye tiltak i 2016 for eksternfinansiering .....................................................................................................................21
Nytt tiltak i 2016 for vitenskapelige karriereløp ved Helsefak ....................................................................................21
Nye tiltak innen formidling ..........................................................................................................................................22
Oppfølging av styringssignalene i handlingsplanen ........................................................................................................23
Oppsummering resultat, diskusjon, tiltak ........................................................................................................................25
Oppsummering .............................................................................................................................................................25
Drøfting ........................................................................................................................................................................26
Forslag til justering i handlingsplanen og/eller nye tiltak ............................................................................................27

1

143

Innledning
Rapport forskning 2016 er den andre i rekken etter fakultetets handlingsplan for perioden 2015-2022 ble vedtatt.
Handlingsplanen har til hensikt å konkretisere og prioritere strategiske tiltak og virkemidler ut i fra fakultetets
strategiplan der økt ekstern forskningsfinansiering og økt kvalitet og omfang av vitenskapelig publisering er tydelige
mål. Utformingen av handlingsplanen forutsetter at både fakultet- og instituttnivå har sitt selvstendige ansvar for å
arbeide målbevisst for å oppnå målene i strategien. Fakultetsstyret har vedtatt at handlingsplanen skal være gjenstand
for en årlig rapportering med synliggjøring av måloppnåelse, samt vurdering hvorvidt mål, indikatorer og/eller
styringssignal bør justeres.
Sentralt i handlingsplanen står de målbare indikatorene, samtidig som styringssignalene konkretiserer hvilke tiltak og
virkemidler som skal prioriteres.
Indikatorene som utviklingen innen forskningsområdet måles mot er ekstern finansiering, særlig fra EU og
Forskningsrådet, og vitenskapelig publisering i form av publikasjonspoeng per undervisnings-, utviklings, og
forskningsstilling (UFF), samt andel publikasjoner i open access kanaler.
Handlingsplanen gir en rekke styringssignaler og status for arbeidet med disse oppsummeres i kapittelet: «Nye tiltak
og gjennomføring av tiltak» fra side 23). Oppsummeringen av aktivitetene på instituttnivå baserer seg på
rapporteringer som ligger vedlagt i sin helhet.
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Ekstern finansiering
Dette kapittelet tar for seg inntekter i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (heretter BOA) ved Helsefak for
perioden 2011-2016. Metode og forutsetninger beskrives i korte trekk i vedlegg ekstern finansiering. Alle beløp er
oppgitt i 2016-kroner.

Utvikling i BOA-inntekter ved Helsefak i perioden 2011-2016
Tabell 1 Regnskap per finansieringskilde, Helsefak 2011-2016

Helsefak har en negativ utvikling i de eksterne inntektene. Fra 2011-2016 er nedgangen totalt på 13%. Inntekt fra NFR
og EU er i perioden redusert med hhv. 48 % og 69 %. Finansieringskildene som øker mest i perioden er Helse Nord og
UNN med hhv. 71 % og 67 %. Vår største eksterne finansieringskilde, Helsedirektoratet, har toppår i 2013 og 2014,
men en nedgang på 11 % fra 2011-2016.

Tabell 2 Finansieringskildens andel av årsinntekt BOA

Tabellen over viser hvor stor andel finansieringskilden er av total årsinntekt. Vi ser at Helse Nord, UNN og Andre
statlige øker i sin andel av årsinntekten. NRF går fra å være 18 % av årsinntekt i 2011 til 10 % i 2016. EU utgjør 1 %
av årsinntekt i 2016.
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Tabell 3 Totale inntekter BOA per institutt

De tre instituttene med størst ekstern inntekt i 2016, ISM, IKM og RKBU, har i perioden 2011-2016 en samlet
nedgang i inntekt på 24 %. IHO og IPS har i perioden en positiv inntektsutvikling med hhv. 41% og 32%.

Tabell 4 Ekstern finansiering per UFF per enhetsnivå og samlet for Helsefak

Tabellen over viser inntekt per Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger, heretter UFF, på enhetsnivå. UFF
årsverk har ved Helsefak økt fra 472 i 2011 til 636 i 2016. I 2011 var gjennomsnittlig inntekt per UFF 545 477 kr. I
2016 var gjennomsnittlig inntekt per UFF 352 674 kr. IPS har økt inntekt per UFF i perioden 2012-2016.
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LOS – Søknader om ekstern forskningsfinansiering og resultater i 2016
Innledning
Det er i Helsefaks strategi og handlingsplan fremhevet en satsning på høy kvalitet i forskningen gjennom blant annet
økt ekstern finansiering. Det er derfor interessant å gjøre årlige vurderinger av innsats og uttelling på området. I 2016
gjorde Helsefak den første kontinuerlig og systematiske registreringer over søknadsaktiviteten. Dette er gjort i LOS –
system for «Løpende oversikt over søknadsaktivitet», som er utviklet i samarbeid mellom fakultets- og
instituttadministrasjon. I 2015 var datagrunnlaget i hovedsak basert på egenrapportering fra instituttene slik status var
pr. 22. februar 2016. Det er derfor noen begrensninger i vurderingen av trender mellom 2015 og 2016.
Under følger en oppsummering av hovedfunn fra fjorårets rapport forskning:








Helsefak søkte først og fremst forskningsmidler fra Forskningsrådet og Helse Nord RHF i 2015
Helsefak fikk innvilget 1/3 av sine søknader, flest antall innvilgede var fra Helse Nord RHF
Det søkes først og fremst om midler til forskerprosjekt, dernest stipend til postdoktor og ph.d.
Det er stor variasjon i aktivitet og innvilgelsesrate mellom instituttene
97 prosjektledere sto bak de 162 kjente søknadsinitiativene fra Helsefak
På nasjonal arena oppnådde nær 20 % av Helsefaks søknader karakterer som anses som støtteverdig
På internasjonal arena oppnådde nesten 43 % karakterer som anses som støtteverdig

Resultater fra LOS 2016
Det ble sendt flest søknader til Forskningsrådet og til stiftelser, fond og forbund
Det er registrert 223 søknadsinitiativ ved Helsefak i 2016, av disse var det 6 søknader som ikke ble sendt, 3 til
Forskningsrådet, 1 til KG Jebsen, 1 til ERC CoG og 1 til SIU. Det ble derfor sendt 217 søknader fra Helsefak i 2016
iflg LOS. Til sammenligning var det rapportert 162 sendte søknader i 2015. I 79 % av søknadene har Helsefak PI eller
WP-leder, i 31 % av søknadene er Helsefak kun samarbeidspartner.
Det sendes i all hovedsak søknader til Forskningsrådet (34,1%), Stiftelser, fond og forbund (22,1%) og til Helse-Nord
(RHF-midler) (19,4%). Det sendes også en del søknader til EU (12,9 %) i 2016. I 2016 er «stiftelser, fond og forbund»
gått forbi andelsmessig RHF-midler, både i omsøkte og innvilgede prosjekter. Den høye andelen søknader til stiftelser,
fond og forbund skyldes at det ble lyst ut midler fra Erna og Olav Aakres stiftelser til kreftens bekjempelse, en
utlysning forbeholdt Helsefak og med relativt mange søkere. Disse utgjorde 21 % av alle søknader til stiftelser og
forbund som ble sendt. Korrigert for søknader sendt til Aakrestiftelsen sender vi like mange søknader til stiftelser,
fond og forbund disse to årene, men fremdeles færre til RHF’ene – 20,7% i 2016 mot 27,8% i 2015. Både med og uten
korrigering for Aakre er det en liten økning av søknader sendt til Forskningsrådet og til EU i 2016. Foruten Helse
Nord (RHF) sendes det også færre søknader til departement og direktorat.
Det er flest innvilgede søknader fra stiftelser, fond og forbund, men Helse Nord er fremdeles den største enkeltaktøren
Korrigerer man for innvilgede prosjekter i Aakrestiftelsen, som alene utgjør 18,2% av alle innvilgede prosjekter blir
fordelingen av innvilgede prosjekter i 2016 mer lik den i 2015 (RHF-prosjekter vil da utgjøre 36,4% og midler fra
stiftelser mm. utgjør 18,5%). Dersom Aakre holdes utenfor øker andel innvilgede prosjekter fra Forskningsrådet til
15,9% og EU øker til 6,8% fra 2015 til 2016. Den betydelige nedgangen i innvilgede prosjekter fra direktorater forblir
derimot forholdsvis uendret avhengig av om Aakretildelingen er inkludert eller ikke.
Den enkeltstående kilden Helsefak har flest innvilgelser fra er likevel Helse Nord med 29,6% av alle innvilgede
prosjektsøknader. Forskningsrådet, som er den kilden vi sender flest søknader til, utgjorde 13% av alle innvilgede
søknader og er den tredje største enkeltaktøren vi får innvilget søknader fra. Innvilgede EU-søknader utgjør 5,6% av
alle innvilgede søknader og har dermed lavest andel av innvilgede søknader, av disse er 1,8% innvilget i Horizon
2020-programmet og resten i bilaterale program.
Pr. 1 mai 2017 var det enda 14 prosjekt som ventet på vurdering av søknaden, disse utgjør 4 søknader til H2020, 9
søknader til Forskningsrådet (herunder 7 søknader til Infrastruktur) og 1 søknad til Nasjonalforeningen for folkehelse.
Det er fire søknader til ulike kilder som er avvist i 2016. Det er ingen avviste fra Helse Nord, som i 2015 sto for de 9
avviste søknadene. Helse Nord har utformet en sjekkliste for formalia, og dette ser ut til å ha hatt positiv effekt.
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Figur 1 Prosentvis fordeling av hvor Helsefak sendte søknader om ekstern finansiering i 2016 (venstre) og i 2015 (høyre). I 2016 er «stiftelser, fond og forbund» gått
forbi RHF-midler. Det skyldes at det var utlysning av midler fra Erna og Olav Aakres stiftelser til kreftens bekjempelse. Korrigert for søknader sendt til
Aakrestiftelsen sender vi like mange søknader til stiftelser, fond og forbund disse to årene, men færre til RHF’ene – 20,7% i 2016 mot 27,8% i 2015. Både med og
uten korrigering for Aakre er det en liten økning av søknader sendt til Forskningsrådet og til EU i 2016. Den lille økningen ser i all hovedsak ut til å gå ut over
søknader som sendes til departement og direktorat.

Innvilgede søknader 2016 – overordnet kilde (n=54)

Innvilgede søknader 2015 – overordnet kilde (n=55)
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Figur 2 Diagrammet viser hvilke kilder Helsefak har fått innvilget søknader fra, og den prosentvise fordelingen mellom alle innvilgede prosjekter. Innvilgede
prosjekter i 2016 er til venstre, innvilgede prosjekter i 2015 til høyre. Den mest vesentlige forskjellen mellom 2015 og 2016 er økningen i innvilgede prosjekter fra
stiftelser, fond og forbund. Korrigerer man for innvilgede prosjekter i Aakrestiftelsen (som alene utgjør 18,2% av alle innvilgede prosjekter) ser fordelingen i 2016
mer lik ut som den i 2015 (RHF-prosjekter vil da utgjøre 35,6% og midler fra stiftelser mm. utgjør 17,8%). Korrigert for Aakre går heller ikke innvilgede prosjekter
fra Forskningsrådet ned, men øker til 15,9% og EU øker også til 6,8%. Den betydelige nedgangen i innvilgede prosjekter fra direktorater forblir derimot forholdsvis
uendret korrigert for Aakre.
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Figur 3 Søknadsresultater i 2016 (venstre) og i 2015 (høyre) - Innvilgede, avslag, venter og avvist. I rene tall er det ingen forskjell i antall innvilgede prosjekter disse
to årene. Pga. færre innrapporterte prosjekter totalt i 2015 går likevel andel innvilgede prosjekter ned i 2016.
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En fjerdedel av søknadene sendes til prioriterte arenaer ihht handlingsplanen
De ble sendt 58 søknader til det som i handlingsplanen er listet som særlig prioriterte søknadsarenaer (EU, SFF, SFI,
SFU, FRIPRO og KG Jebsen). Det er i tillegg sendt to søknader til NIH i 2016, som ikke er spesifisert i
handlingsplanen som prioritert søknadsarena, men som likevel regnes som en meritterende søknadsarena. Tabellen
under viser antall til hvert program og innvilgede prosjekter. FRIPRO og EU som arena i 2016 presenteres mer
utførlig i egne kapitler i denne rapporten.
Tabell 5 Prioriterte europeiske søknadsarenaer – Antall søkte og antall innvilgede søknader i 2016
Koordinator
WP-leder
Søkt
Innvilget
Søkt
Innvilget
H-2020
3
0
3
0
SC1
21
0
2
0
MSCA-IF
MSCA-ITN
1
0
1
0
FET-Open
EU-bi/multilateral
1
1
1
0
JPI
1
1
1
0
Eurostars
EuroNanoMed2
ERA-CVD
Total
4
1
4
0
1 Ikke gitt svar på én av søknadene enda
2 To søknader har enda ikke fått svar
3 Dette er samme søknad, der en forsker er koordinator og en annen er samarbeidspartner

Tabell 6 Prioriterte nasjonale søknadsarenaer – Antall søkte og antall innvilgede søknader i 2016
Forskerprosjekt
Unge forskertalent
Søkt
Innvilget
Søkt
Innvilget
Forskningrådet
20
2
8
2
FRIMEDBIO
18
2
8
2
FRIHUMSAM
2
0
SFF runde 2
KG Jebsen
Total
20
2
8
2

Samarbeidspartner
Søkt
Innvilget
14
1
5
1
62
0
1
0
1
0
6
3
1
1
0
1
0
1
0
20
2

Senterkoordinator
Søkt
Innvilget
1
0
1
2
3

0
0
0

Total
Søkt
Innvilget
19
1
9
1
6
0
3
0
1
0
8
2
5
23
1
0
1
0
1
0
27
3

Total
Søkt
29
26
2
1
2
31

Innvilget
4
4
0
0
0
4

Det sendes fremdeles flest søknader om forskerprosjekt
Det sendes flest søknader om midler til forskerprosjekt, dernest søknader om excellence prosjekt1, ph.d.- og
postdoktorstipend og driftsmidler. En veldig liten andel av søknadene som sendes kan regnes som søknad om midler
for mobilitet (over tre mnd. opphold). Det er også relativt få søknader om senterstatus sammenlignet med de andre
søknadstypene, men det har heller ikke vært mange slike utlysninger i 2016. Se figur under. Foruten skisse- og
forprosjektsøknader vil søknader til helseprogrammene i Forskningsrådet sorterer under forskerprosjekt.
Forskerprosjektsøknader til helseprogrammene utgjør i 2016 fem søknader hver til Helsevel og Behandling, dette er av
totalt 23 forskerprosjektsøknader som ble sendt til Forskningsrådet.
Av innsendte søknader er det en ganske god innvilgelsesprosent for prosjektsøknader under excellent-kategorien med
en innvilgelsesprosenten på 13,8 %. Ellers lykkes Helsefak i stor grad med sine søknader om driftsmidler,
inkubatorstøtte og arrangement med en innvilgelsesprosent på nærmere 70%. Det er også relativt god uttelling i flere
andre søknadstyper. For søknader om mobilitet og senter er det dessverre ingen innvilgede. Det er heller ingen
innvilgede forskerprosjekt i helseprogrammene i Forskningsrådet og foruten dem er det kun ett innvilget
forskerprosjekt der vi er samarbeidspartner, men for denne søknaden er programmet ukjent. Infrastruktursøknadene til
Forskningsrådet venter ennå på evaluering (n=7) og det vil også være en liten feilkilde at ventende søknader telles som
avslag, dette gjelder forskningsprosjekt (n=4), mobilitet (n=2), ph.d.- og postdoktorstipend (n=1) for alle
søknadsarenaene under ett.
Se figurer under.

1

Under forskerprosjekt sorterer blant annet søknader til EU, foruten MSCA-søknader og ERC. MSCA sorteres under mobilitet, men kunne også
vært lagt til excellence-søknader. Under excellence har vi valgt å sortere nasjonale og europeiske program som har eksellent forskning som
overordnet kriterium, nemlig FRIPRO og ERC. I 2017 utgjør dette kun søknader til FRIPRO.
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Figur 4 Det sendes flest søknader om midler til forskerprosjekt, dernest søknader om meritterende prosjekt (FRIPRO), ph.d. og postdoktorstipend og driftsmidler.
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Figur 5 Av innsendte søknader til disse overordnede prosjektkategoriene er en ganske god innvilgelsesprosent for meritterende prosjektsøknader, av alle innsendte
søknader til meritterende kilder er innvilgelsesprosenten på 13,8 %. Ellers lykkes Helsefak i stor grad med sine søknader om driftsmidler, inkubatorstøtte og
arrangement. Det er også relativt god uttelling i flere andre søknadstyper. For søknader om mobilitet og senter er det dessverre ingen innvilgede.
Infrastruktursøknadene venter enda på evaluering.
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Figur 6 Av totalt antall innvilgede prosjekter er det flest innvilgede forskerprosjekt, dernest driftsmidler, phd.- og postdoktorstipend og meritterende prosjekt.

Det er til dels store endringer i søknadsaktiviteten og suksess mellom instituttene
Den mest tydelige endringen fra 2015 til 2016 er at IFA har klatret opp fra 5. plass til en 3. plass ifht mest sendte
søknader, med en økning fra 15 til 37 sendte søknader. IFA har 8 innvilgede søknader mot 6 i 2015. IMB øker sine
antall sendte og innvilgede søknader, dette skyldes bl.a. 7 flere innvilgede prosjekter fra Helse Nord RHF og 5 flere
innvilgede fra stiftelser mm., primært Aakrestiftelsen. Det er også en markant nedgang i antall innvilgede søknader
ved IKM som sender like mange søknader begge årene, men går fra flest innvilgede søknader i 2015 (n=18) til kun 5
innvilgede søknader og bak både IMB, ISM og IFA med hhv 17, 16 og 8 innvilgede søknader. Det kan virke som om
grunnen til nedgang ved IKM er at de i 2016 har sendt 13 søknader til Forskningsrådet, uten å få noen innvilget, og
kun 5 søknader til Helse Nord RHF, der de har fått 3 søknader innvilget. I 2015 var disse tallen så og si motsatt – IKM
sendte da 15 søknader til Helse Nord RHF og fikk innvilget 10 av de søknadene, og sendte 6 søknader til
Forskningsrådet der ett ble innvilget. Se figur og tabell under.
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Antall søkt

50

60

45

37

2015
100

34
18

8

8

7

Total

50

39

34

20

15

8

6

1

Total

0

0

20

39

IMB

ISM

17

16

IFA

IPS

IMB

IKO RKBU IHO
20

8

10

IKM

5

3

2

2

1

Total

ISM

IKM

IPS

IFA RKBU IKO

IHO

18
13
7

10

6

5

4

IFA

IKO

IMB

2

Total

0

0
IMB

ISM

IFA

IKM

IKO

IPS

IKM

RKBU IHO

ISM

IPS

RKBU

Figur 7 Antall søkt og innvilget pr. institutt i 2016 (til venstre) og i 2015 (til høyre). Den mest tydelige endringen er at IFA har klatret opp fra 5. plass ifht mest
sendte søknader til 3. plass, med en økning fra 15 til 37 sendte søknader. IFA har 8 innvilgede søknader mot 6 i 2015. Det er også en markant nedgang i antall
innvilgede søknader ved IKM som sender like mange søknader begge årene, men går fra flest innvilgede søknader i 2015 (n=18) til kun 5 innvilgede søknader og
bak både IMB, ISM og IFA med hhv 17, 16 og 8 innvilgede søknader. IMB øker både sendte og innvilgede søknader ifra 2015 til 2016. IHO har ingen innvilgede
søknader i 2015 og vises derfor ikke i grafen 2015.
Tabell 7 Søkt og innvilgede søknader pr. institutt og søknadsarena i 2016 og i 2015. Andel søknader der Helsefak er PI, og antall søkere pr institutt
2016
2015
Søkt
Innvilget
Hovedansvarlig
Unike søkere
Søkt
Innvilget
n
% N unike N unike
% unike
pr. inst innvilget
som
Institutt og kilde
n
%
n
%
innvilges
n
%
n
%
IMB
60 27,6 %
17 28,3 %
51 85,0 %
29
13
44,8 %
39 24,1 %
4 10,3 %
Forskningsrådet
18
8,3 %
2
11,1 %
14
77,8 %
15
9,3 %
1
6,7 %
Stiftelse/fond/forbund
18
8,3 %
7
38,9 %
18
100 %
10
6,2 %
2
20 %
RHF-midler
17
7,8 %
8
47,1 %
17
100 %
11
6,8 %
1
9,1 %
EU
7
3,2 %
0
0%
2
28,6 %
2
1,2 %
0
0%
Annet offentlig
1
0,6 %
0
0%
ISM
45 20,7 %
16 35,6 %
38 84,4 %
21
13
61,9 %
39 24,1 %
13 33,3 %
Forskningsrådet
14
6,5 %
1
7,1 %
14
100 %
15
9,3 %
3
20 %
Stiftelse/fond/forbund
11
5,1 %
7
63,6 %
9
81,8 %
2
1,2 %
1
50 %
RHF-midler
5
2,3 %
2
40 %
5
100 %
6
3,7 %
1
16,7 %
EU
3
1,4 %
0
0%
1
33,3 %
4
2,5 %
1
25 %
Annet offentlig
6
2,8 %
3
50 %
5
83,3 %
3
1,9 %
2
66,7 %
Direktorat
4
1,8 %
3
75 %
2
50 %
4
2,5 %
3
75 %
Departement
2
0,9 %
0
0%
1
50 %
4
2,5 %
1
25 %
Kommune
1
0,6 %
1
100 %
IFA
37 17,1 %
8 21,6 %
19
51,4 %
17
5
29,4 %
15
9,3 %
6
40 %
5
Forskningsrådet
8
3,7 %
1
12,5 %
62,5 %
4
2,5 %
1
25 %
Stiftelse/fond/forbund
9
4,1 %
2
22,2 %
7
77,8 %
2
1,2 %
1
50 %
RHF-midler
4
1,8 %
1
25 %
3
75 %
6
3,7 %
3
50 %
EU
11
5,1 %
3
27,3 %
2
18,2 %
2
1,2 %
0
0%
NIH
1
0,5 %
0
0%
0
0%
Næringslivet
1
0,5 %
0
0%
0
0%
Annet offentlig
3
1,4 %
1
33,3 %
2
66,7 %
Direktorat
1
0,6 %
1
100 %
IKM
34 15,7 %
5 14,7 %
29 85,3 %
17
4
23,5 %
34 21,0 %
18 52,9 %
11
Forskningsrådet
13
6,0 %
0
0%
84,6 %
6
3,7 %
1
16,7 %
Stiftelse/fond/forbund
9
4,1 %
2
22,2 %
9
100 %
6
3,7 %
2
33,3 %
RHF-midler
5
2,3 %
3
60 %
5
100 %
15
9,3 %
10
66,7 %
EU
5
2,3 %
0
0%
3
60 %
4
2,5 %
2
50 %
NIH
1
0,5 %
0
0%
0
0%
Annet offentlig
1
0,5 %
0
0%
1
100 %
2
1,2 %
2
100 %
Departement
1
0,6 %
1
100 %
IPS
18
8,3 %
2 11,1 %
17 94,4 %
10
2
20 %
20 12,3 %
7 35,0 %
Forskningsrådet
8
3,7 %
1
12,5 %
8
100 %
7
4,3 %
1
14,3 %
RHF-midler
9
4,1 %
1
11,1 %
9
100 %
6
3,7 %
2
33,3 %
EU
1
0,5 %
0
0%
1
100 %
3
1,9 %
0
0%
Stiftelse/fond/forbund
4
2,5 %
4
100 %
IKO
8
3,7 %
3 37,5 %
7 87,5 %
4
2
50 %
6
3,7 %
5 83,3 %
Forskningsrådet
1
0,5 %
0
0%
0
0%
1
0,6 %
0
0%
RHF-midler
1
0,5 %
0
0%
1
100 %
Annet offentlig
4
1,8 %
3
75 %
4
100 %
2
1,2 %
2
100 %
Direktorat
2
0,9 %
0
0%
2
100 %
3
1,9 %
3
100 %
RKBU
8
3,7 %
2 25,0 %
3
37,5 %
5
2
40 %
8
4,9 %
2
25 %
Forskningsrådet
6
2,8 %
2
33,3 %
2
33,3 %
1
0,6 %
0
0%
Stiftelse/fond/forbund
1
0,5 %
0
0%
1
100 %
3
1,9 %
0
0%
EU
1
0,5 %
0
0%
0
0%
1
0,6 %
0
0%
Departement
1
0,6 %
0
0%
Direktorat
2
1,2 %
2
100 %
IHO
7
3,2 %
1 14,3 %
7
100 %
3
1
33,3 %
1
0,6 %
0
0%
Forskningsrådet
6
2,8 %
0
0%
6
100 %
RHF-midler
1
0,5 %
1
100 %
1
100 %
1
0,6 %
0
0%
Total
217
100 %
54 24,9 %
171 78,8 %
106
42
39,6 %
162
100 %
55
34 %
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106 personer står bak de 217 sendte søknadene i 2016, 58 av dem produsert 75 % av alle søknadene
Av alle sendte søknader er det for hele fakultetet nesten 79 % der oppgitt søker er PI, koordinator eller WP-leder. IFA
og RKBU skiller seg ut ved å være hovedansvarlig søker i hhv 51,4 % og 37,5 % av alle søknadene de sender. For
IFA sin del skyldes dette i all vesentlighet at de relativt til andre institutt sender ganske mange EU-søknader, mens de
samtidig har vært hovedansvarlig på kun 2 av 11 EU-søknader. IMB og ISM er også relativt sjelden hovedansvarlig på
EU-søknader de sender, med hhv 28,6 % og 33,3 % sendte EU-søknader som koordinator eller WP-leder. Men, siden
de relativt til andre institutt ikke sender så mange EU-søknader slår dette ikke ut overordnet på instituttnivå på samme
måte som for IFA.
106 forskjellige personer står for de 217 innsendte søknadene. Halvparten av disse, 53 personer har vært med på én
innsendt søknad i 2016, 25 personer har vært med på to innsendte søknader, 13 personer har vært med på 3 søknader,
8 personer har vært med på 4 søknader, to har vært med på 5 søknader, tre har vært med på 6 søknader, en har vært
med på 7, og en har vært med på 8 sendte søknader. Største antall innvilgede prosjekter per person er 3, og det er to
personer som får så mange prosjekter innvilget. Det er 8 personer som får innvilget 2 prosjekter og dermed 32 som får
innvilget ett prosjekt. Det er her ikke skilt på om vedkommende er hovedansvarlig eller samarbeidspartner på
søknaden. ISM er det instituttet der flest unike søkere oppnår suksess med søknaden sin, hele 61,9 % av de som sender
en søknad får innvilget en eller flere. Ved IMB er det rett under halvparten av unike søkere som får innvilget en eller
flere søknader. IFA har 29,4 % suksessrate for sine unike søkere, mens IKM har 23,5 %. Ved IPS oppnår bare 20 % av
de unike søkerne innvilget søknad, Ved IKO, RKBU og IHO er det hhv. 50 %, 40 % og 33,3 %.
Diskusjon av resultater fra LOS 2016
Det er i Helsefaks strategi og handlingsplan fremhevet en satsning på høy kvalitet i forskningen gjennom blant annet
økt ekstern finansiering. Det er i 2016 registrert i LOS – system for «Løpende oversikt over søknadsaktivitet», 217
innsendte søknader av 106 unike forskere, hvorav 58 av dem står for 75 % av alle søknadene.
Vi sender flest søknader til hhv Forskningsrådet, til stiftelser, fond og forbund og til Helse Nord. Vi har høyest
innvilgelsesrate i de to sistnevnte. Av søknadene vi sender til Forskningsrådet har vi størst innvilgelsesrate for
excellent-prosjektene, det vil si FRIPRO-arenaen. Helsefak har betydelig lavere innsats og uttelling i
helseprogrammene i Forskningsrådet. Det sendes også veldig få søknader som kan klassifiseres som mobilitetsstipend,
av de som sendes er det ingen som er søknad om utgående mobilitet.
At nærmere en fjerdedel av alle søknadene vi sender er til prioriterte arenaer iflg handlingsplanen tyder på at dette
budskapet er godt implementert i organisasjonen, særlig tatt i betraktning at flere av disse er sentersøknader. Men, for
å oppnå videre målsetninger i handlingsplanen om økt ekstern finansiering generelt vil det sannsynligvis være
nødvendig å øke fokus på å sende gode søknader til øvrige arenaer, så som helseprogrammene i Forskningsrådet og til
mobilitetsprogrammer. Med en relativt tung konkurranse i excellence-arenaen til både Forskningsrådet og H2020 vil
man sannsynligvis ikke kunne øke inntekten med å alene få gode resultater der.
Det er en del svingninger i aktivitet og innvilgelsesrate ved instituttene, men med kun en tidligere måling å
sammenligne med er det vanskelig å konkludere med om dette er en trend eller naturlig variasjon. Den tydeligste
endringen er likevel at IFA har sendt betydelig flere søknader enn tidligere. Tiltak ved IFA er beskrevet både i kapittel
om FRIPRO og om oppfølging av styringssignaler ved instituttene, og vil ikke bli gjentatt her. Det vil bli særdeles
interessant å se om grepene som er gjort ved IFA vil fortsette å vise seg i aktivitet og uttelling.
Oppsummert hovedfunn for søknadsaktivitet i 2016 (LOS)
 Det ble sendt flest søknader til Forskningsrådet og til stiftelser, fond og forbund
 Det er flest innvilgede søknader fra stiftelser, fond og forbund, men Helse Nord er fremdeles den største
enkeltaktøren
 En fjerdedel av søknadene sendes til prioriterte arenaer ihht. handlingsplanen
 Det sendes fremdeles flest søknader om forskerprosjekt, relativt få av disse er til Helseprogrammene i
Forskningsrådet
 Det er til dels store endringer i søknadsaktiviteten og suksess mellom instituttene fra 2015 til 2016
 106 personer står bak de 217 sendte søknadene i 2016, 58 av dem produsert 75 % av alle søknadene
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Søknadsaktivitet
Totalt deltok Helsefak i 2016 på internasjonale konkurransearenaer med 29 innleverte søknader om finansiering. I
dette tallet er det inkludert flere søknader til EU med evaluering og ferdigbehandling i 2017. Aktivitetsnivået på
internasjonale søknader (hovedsakelig EU og EU-støttede bilaterale programmer) har økt. Sistnevnte kan illustreres
ved at opptjente «EU-poeng» beregnet av UiT for fordeling av strategiske Post doc stillinger for 2016 økte sterkt fra
året før (26 mot 15). Prognosene for 2017 tilsier ytterligere økt søknadsaktivitet og økte «EU-poeng».
Helsefak hadde størst aktivitet rettet mot Societal Challenges (SC)1- Health. Det var også betydelig søknadsaktivitet
inn mot MSCA, både Individual Fellowship (IF) og Innovative Training Network (ITN). Dessverre var ingen i
kategorien IF søkt som utgående der Helsefaks kandidat reiser til utlandet, kun innkommende der Helsefak vil være
vertskap.
Helsefak hadde altså en eller flere søknader til de fleste programmene i H2020 og til flere av de bilaterale
programmene.
Resultater internasjonale søknader
Av våre 11 søknader til SC1- Health, derav to koordinert av Helsefak, ble en søknad innvilget med WP-lederrolle ved
Helsefak, to er kvalifisert til steg 2 (under evaluering), og åtte er avslått.
Fem søknader gikk til MSCA-IF med Helsefak som vertskap for innkommende Post docs. Alle ble til slutt avslått etter
at en av søknadene hadde stått på venteliste. I tillegg er Helsefak tildelt rolle som secondment-vert i en innvilget
søknad.
Helsefak deltok på tre søknader om MSCA-ITN, hvorav to av søknadene fikk høye score men ble avslått. En av disse
har blitt «resubmitted» i januar 2017 og er nå på 4. forsøk endelig innvilget.
To søknader til hhv. LEIT og FET-Open ble avslått, sistnevnte med høy score.
Helsefak deltok på fire søknader til den bilaterale plattformen JPI, og en av disse ble innvilget med vår forsker som
koordinator.
Til andre bilaterale kilder administrert under EU hadde Helsefak tre søknader (ERA-NET og Eurostars), alle ble
avslått.
På den internasjonale arenaen markerer forskningsmiljøene innenfor antibiotika-resistens seg sterkt og er bl.a. sentrale
i to av de innvilgede søknadene som begge har betydelig omfang for Helsefak med finansiering fra SC1-Health (WPleder) og fra JPI-AMR (koordinator). Til sammen utgjør disse to prosjektene alene ca 15 mill kr til Helsefak med
økonomisk virkning f.o.m. regnskapsåret 2017.
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FRIPRO - søknader og resultater i 2016 (tildeling for 2017)
Innledning
Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er ifølge Forskningsrådet.no en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning
innenfor alle fagområder. FRIPRO skal fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og
nyskapende forskning og karriere for unge forskertalenter. FRIPRO er delt i tre hovedfagområder, FRIMEDBIO,
FRINATEK og FRIHUMSAM og har følgende søknadstyper:
1. Toppforsk skal gi gode forskningsmiljøer mulighet til å utvikler seg til internasjonalt ledende innenfor sitt
fagfelt. Toppforsk er et fellesløft mellom universitetene og Forskningsrådet og lyses ut i 2015 og 2017.
2. Forskerprosjekt er prosjekter som skal ledes av etablerte forskere som har erfaring godt utover en
postdoktorperiode. Lyses ut årlig.
3. Unge forskertalenter er for unge forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å
utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Lyses ut årlig.
4. Mobilitetsstipend er et treårig stipend som skal bidra til å fremme mobilitet og karriereutvikling blant yngre
forskere. To år skal tilbringes ved utenlandsk institusjon og det 3. året i Norge. Lyses ut årlig
5. Arrangementsstøtte er støtte til større internasjonale forskerkonferanser som arrangeres jevnlig og som går på
omgang mellom ulike land. Lyses ut årlig
6. Utenlandsstipend er for stipendiater med finansiering gjennom FRIPRO og for prosjektledere av Unge
forskertalent-prosjekt.
7. Prosjektetableringsstøtte er støtte til forbedring av ERC-søknader som kom til trinn II, men ikke ble innvilget.
Helsefak har siden 2013 samlet inn data fra evalueringene på innsendte FRIPRO-søknader. For hele perioden 2013tildelinger til 2017-tildelinger (dvs. år for prosjektoppstart) har vi kjennskap til 123 søknader sendt inn fra Helsefak.
Av disse er 86 søknader om forskerprosjekt, 32 søknader om Ung forskertalent, 3 søknader om personlig
postdoktorstipend, 1 søknad om mobilitetsstipend og 1 søknad om Toppforsk.
FRIPRO 2017-tildelingen
Helsefak søker først og fremst til FRIMEDBIO og tall fra Forskningsrådet for 2017-tildelingen i FRIMEDBIO viser at
prosjektene som har fått finansiering har budsjetter på mellom tre og ti millioner kroner. Det var sendt inn 350
Forskerprosjekt hvorav 29 (8%) ble innvilget og 129 Unge forskertalentprosjekt hvorav 18 (14%) ble innvilget. Det
var også sendt inn 23 mobilitetsstipend hvorav 6 (26%) ble innvilget. Ekspertpanelene (13 stk) rangerte alle søknader
med karakter 6 og 7, og i praksis var det kun disse prosjektene som var aktuell for bevilgning. I den endelige
utvelgelsen av prosjekter til finansiering vektla komiteen ekspertpanelenes rangering av søknadene, og særlig
vurderingene som ble gitt på vitenskapelig kvalitet, dristighet og faglig fornyelse. For Unge forskertalentprosjekt ble
også intervjuene lagt til grunn for utvelgelse, der de særlig så etter Principal Managers (PM’s) faglige selvstendighet,
modenhet og potensiale som forskningsleder. (kilde: forskningsrådet.no). Helsefak hadde fem unge talenter til
intervju, hvorav to ble innvilget. To forskerprosjekter ble også innvilget. Figuren under viser den nasjonale
fordelingen av overordnet karakter i 2017 (alle FRIMEDBIO) og fordeling av overordnet karakter for Helsefak i 2017
(kun F- og UFT-prosjekt). Helsefak har en noe større andel firere, men også seksere enn landsgjennomsnittet.
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Figur 8 Den nasjonale karakterfordelingen av 502 søknader til FRIMEDBIO 2017 til venstre og fordelingen av overordnet karakter for 27
søknader om F- og UFT-prosjekt ved Helsefak i 2017 til høyre. Totalt på nasjonalt nivå fikk 29 prosent av søknadene om forskerprosjekt, unge
forskertalenter og mobilitetsstipend karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 37 prosent finansieres gjennom FRIMEDBIOs budsjett. Grafen
er hentet fra forskningrådet.no. Ved Helsefak fikk 10 (37%) karakteren 6 eller 7, og av disse ble 4 (40%) finansiert.
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Hvordan har utviklingen vært siden første måling i 2013
For å oppsummere status ved utgangen av 2016, har vi gjort en statistisk oppsummering og sammenligning av
søknader om forskerprosjekt (F-prosjekt) og unge forskertalenter (UFT-prosjekt), de to søknadstypene vi har mest av
ved Helsefak. UFT-prosjekt ble første gang tildelt i 2014-tildelingen, en del analyser utelater derfor tall fra 2013tildelingen. Det er også gjort en kvalitativ analyse av evalueringsrapportene fra 2017-tildelingen. Dette er blitt
sammenfattet til en sjekkliste for søknader som er presentert på intranett for ansatte ved Helsefak – Guide to your
FRIPRO-application (siden krever innlogging). Sammenfatningen av evalueringene finnes også som et dokument, se
vedlegg.
Innvilgelsesprosent
UFT-prosjekt har i denne perioden hatt en betydelig høyere innvilgelsesprosent
Tabell 8 Innvilgelsesrate ved Helsefak i
perioden 2013-2017
sammenlignet med F-prosjekt. Søknadene kan enten bli innvilget i
Søknadstype
Frekvens
Prosent
hovedtildelingen eller i fellesløft, hvorav den siste formen for tildeling er et
F-prosjekt
2 av 86
2,3 %
spleiselag mellom Forskningsrådet og søkerinstitusjon. For hele perioden er det i
UFT-prosjekt
6 av 32
18,75 %
Toppforsk
1 av 1
100 %
hovedtildelingen to innvilgede F-prosjekt, begge i 2017, og fem UFT-prosjekt, tre
Mobilitet/personlig 0 av 4
0%
i 2016 og to i 2017. I fellesløftetildelingene er det innvilget ett UFT-prosjekt i
postdoktor (1/3)
2014 og ett toppforskprosjekt i 2016. Innvilgelsesraten totalt i perioden 2014-17
for UFT er høyere enn landsgjennomsnittet som er oppgitt i 2017 (18,75 % vs 14 %). Innvilgelsesraten for F-prosjekt
totalt er betydelig lavere enn for landsgjennomsnittet oppgitt i 2017 (2,3 % vs 8 %).
Overordnet karakterer
Gjennomsnittlig overordnet karakter i hele perioden under ett er noe høyere for UFT-prosjekt, 5,06 (SD=1,22), enn for
F-prosjekt ,4,53 (SD=1,01). Vi har fått flere prosjekt med overordnet karakter 6 og 7 i kategorien UFT i 2016 og
2017-tildelingen. Fra ikke å ha hatt noen karakter 7 i UFT-prosjekt i 2014 og 2015 får hele 4 av 18 overordnet
karakter 7 i 2016/17 sett under ett. I 2017 får også 5 av 8 overordnet karakter 6 og bedre på UFT-prosjekt. Samme
trend ser vi ikke for F-prosjekt, men fra en nedgang i antall med karakter 6 i 2015 og 2016, ser vi nå at F-prosjekt er
tilbake på tilsvarende andel som i 2014.

Figur 9 Distribusjon av overordnet karakter for UFT-prosjekt for 2014-2017

Figur 10 Distribusjon av overordnet karakter for F-prosjekt for 2013-2017
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Er vi bedre på søknadstypen Unge forskertalent?
Trenden til innvilgelsesrate og distribusjon av overordnet karakter gjør det relevant å stille seg spørsmålet om det er en
reel forskjell på hvor godt vi gjør det på de to søknadstypene. I tilfelle det er en reel forskjell blir det viktig å spørre
seg hva årsaken kan være, og hvilke tiltak man eventuelt kan vurdere.
Totalskåre
F- og UFT-prosjekt har noe ulike vurderingskriterier og for å kunne sammenligne de to søknadstypene der vi også
inkluderer karaktergivning for PM (Principal manager) og prosjektgruppen har vi derfor laget en totalskåre for
delkarakterene samlet. Totalskåren er oppgitt i prosent, der 100 % tilsvarer full uttelling på alle delkarakterene (dvs.
karakter 7 og A). Det er ikke laget totalskåre for 2013-tildelingen siden det ikke var en kategori for UFT-prosjekt det
året.
Linjediagrammet under viser at gjennomsnittlig totalskåre for F-prosjekt har vært nedadgående i 2015 og 2016, men at
dette har snudd seg i den siste tildelingen. For UFT-prosjekt er gjennomsnittlig totalskåre økende, og denne
søknadstypen ser ut til å ligge i snitt noe høyrere på uttelling enn F-prosjektene. Boksplottet viser fordelingen av
totalskåren for begge søknadstypene. Boksene markere høyeste og laveste totalskåre for 50 % av karakterene, linjen
inni boksen markerer median skåre og «værhårene» viser høyeste og laveste skåre som fremdeles anses som innenfor
normalt. Kun én skåre anses som unormal (markert med en stjerne og id 115). Boksplottet viser at over årene øker
median skåre for UFT-prosjektene noe mer enn hva den gjør for F-prosjektene. I 2016 og 2017 er også laveste tildelte
skåre innenfor 50% av karakterene høyere enn for F-prosjektene. Dette tyder på at Helsefak gjør det bedre på
søknadstypen UFT også når vi ser på total karaktergivning, selv om forskjellene ikke er statistisk signifikant.

Figur 11 Linjediagrammet viser utvikling i totalskåre,
en prosent oppnåelse av totalt mulig skår for alle
karakterene slått sammen.

Figur 12 Boksplottet viser median skåre, rangen for 50% av skårene og laveste og
høyeste skåre som anses innenfor normal karaktergivning. Stjernen med id
115markerer en karakterskår som er ansett som utenfor normalt område for
karakterskårene generelt.

Delkarakterene
Pga veldig små grupper er det ikke gjort noen signifikanstesting av forskjell mellom UFT- og F-prosjekt på
delkarakteren fra år til år. Vi har likevel laget linjediagram for gjennomsnittskarakterene for å se på tendensene over
tid. F-prosjekt ser ut til å ha en forholdsvis jevn kurve over perioden. Og mens UFT-prosjekt i stor grad følger flere av
karakterene til F-prosjekt i 2014 og 2015 gjør øker de flere karakterer i 2016, og forblir noe høyere også i 2017. Dette
gjelder spesielt for karakterene som Forskningsrådet i 2017 har sagt de vektla tyngst utover overordnet karakter;
‘vitenskapelig kvalitet’ og ‘dristighet og faglig fornyelse’.
For delkarakterene totalt for 2014-2017 ser det ut til at den største forskjellen mellom UFT- og F-prosjekt er i
karakteren ‘dristighet og fornyelse’ og ‘gjennomføring’. Den ‘overordnede’ karakteren og karakterene for
‘vitenskapelig kvalitet’ og ‘formidling’ er også noe høyere for UFT-prosjekt, men er ikke signifikant (hhv. p= 0,052
0,17 og 0,13). Delkarakterene for PM og prosjektgruppe er ikke sammenlignet da disse har ulike karakterskala for de
to søknadstypene.
Linjediagrammene under sammenligner de to prosjekttypene på delkarakterene pr. år fra 2013-tildelingen til 2017tildelingen. Med liten n er det vanskelig å trekke en tydelig konklusjon med støtte fra statistikken. Likevel kan man si
at det er en tendens de to siste tildelingsårene, 2016 og 2017, til at vi har bedre uttelling på UFT- enn innen Fprosjektsøknader.
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skala 1-7
skala 1-3*
skala 1-3*

Vitenskapelig kvalitet
Gjennomføring
Internasjonalt samarb.

skala 1-7
skala 1-3*
skala 1-3*

Overordnet karakter
Dristighet og fornyelse
Formidling

År for tildeling

År for tildeling

*Skala fra A-C, der A er beste karakter. For å regne gjennomsnitt er bokstavkarakteren omgjort til: A=3, B=2, C=1

Figur 13 Figuren viser gjennomsnittlig karakterer i perioden 2013-2017 for søknadstypene F-prosjekt og UFT-prosjekt

Ekstern erfaring hos PM
Av innvilgede UFT- og F-prosjekter i 2014 og 2017 er det ett prosjekt med PM som har dr.grad fra UiT, og fire med
PM som har dr. fra en annen institusjon. Det er i denne perioden sendt totalt 24 søknader av PM med dr.grad fra UiT
(18 F-prosjekt, 6 UFT-prosjekt) og 28 søknader av PM med dr.grad fra annen institusjon (19 F-prosjekt, 9 UFTprosjekt). Innvilgelsesraten totalt for disse to årene er dermed 9,6%, mens innvilgelsesprosenten blant de med dr.grad
fra UiT er 4,2% og blant de med ekstern dr.grad 14,3%. For F-prosjekt i samme periode er tildelingsprosenten blant
PM med intern dr. grad 5,6 %, og blant PM med ekstern dr.grad 5,3 %. For UFT prosjekt er i denne perioden
tildelingsprosenten 0 blant de med dr.grad fra UiT og 33,3 % blant de med ekstern dr.grad.
Ut fra at det er så mange eksternt rekrutterte som har fått innvilget prosjekter i den perioden vi har monitorert
evalueringene har vi regnet en differanse mellom karakterene for de med og uten dr.grad fra UiT for 2014- og 2017tildelingen. For F-prosjekt er differansen stort sett et kvart poeng, i favør av de med dr.grad fra annen institusjon. For
UFT-prosjekt er differansen for flere karakterer et halvt til ¾ poeng høyere i favør av de med ekstern dr.grad (gjelder
5 av 8 karakterer).
Differansen i tildelingsprosent og karakter for de med og uten dr.grad fra UiT tyder dermed på en viss effekten av å ha
ekstern dr.grad for søkere til UFT-prosjekt. Hvorvidt den observerte effekten skyldes dr. grad fra ekstern institusjon i
seg selv, eller andre forhold som henger sammen med denne vites ikke. Det kan tenkes at mobilitet og selvstendighet
er viktige faktorer for å forklare sammenhengen, i tillegg til forskningskvalitet (se diskusjonen nedenfor).
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Kan forskjellen mellom våre UFT- og F-søkere lære oss noe om hva som skal til for å lykkes i FRIPRO?
Unge forskertalenter ble introdusert som egen søknadskategori i 2014. Selv om det er stort overlapp i
vurderingskriteriene er det noen forskjeller, kanskje særlig i delkarakteren ‘vitenskapelig kvalitet’. Til tross for dette
tror vi det kan være noe å lære av å sammenligne søkere innen disse to kategoriene.
I 2014 rekrutterte fakultetet unge forskerkandidater internasjonalt gjennom et samarbeid med NCMM ved UiO og
Helse Nord. To ble tildelt miljøstøttestipend, i tillegg til at også partner til en av disse ble rekruttert til et av de interne
miljøstøtteprosjektene. Alle disse tre er innvilget UFT-prosjekt i ettertid. Samtidig med fakultetets rekruttering har IPS
gjort en satsning på rekruttering av internasjonale kandidater med fokus på forskning. Ved IPS har to ansatte fått
innvilget UFT-prosjekt og ytterligere to har oppnådd meget gode karakterer i UFT.
Minst to forhold skiller rekrutteringene som ble gjort i 2014 til miljøstøtte og ved IPS i samme tidsrom vesentlig fra
”vanlige” rekrutteringsprosesser. For det første ble det rekruttert kandidater fra utlandet, og for det andre ble
forskningskvalitet og/eller forskningspotensial særlig vektlagt. Nå kan det selvsagt blitt gjennomført andre
rekrutteringsprosesser der forskning har vært vektlagt, men det generelle inntrykket er at faglig profil i forhold til
undervisningsbehov blir vektlagt mest (ikke nødvendigvis pedagogiske kvalifikasjoner). I tillegg er det nok noe
vanligere å rekruttere interne kandidater til faste stillinger ved Helsefak.
Våre data viser at av 9 innvilgede prosjekt er det kun 2 PM’er som har dr.grad fra UiT, 6 av 9 er også relativt
nyrekrutterte (2010, 2013 og 2014). Videre undersøkelser viser at de med dr.grad fra andre institusjoner tenderer til å
oppnå høyere karakterer enn de med dr.grad fra UiT, særlig innen UFT.
Av delkarakterene er det ikke internasjonalt samarbeid som skiller interne og eksterne dr.grader mest, det er
‘vitenskapelig kvalitet’, ‘dristighet og fornyelse’ og ‘PM’. Det kan tyde på at erfaring fra andre miljø og kollegaer gir
økt modenhet, selvstendighet og evne til ledelse (jmf. Forskningsrådet.no). For UiTs egenproduserte forskere vil det
derfor kunne være viktig å bygge disse kvalitetene gjennom å ha fokus på lengre utenlandsopphold eller andre
institusjoner for kompetanseutveksling framfor kortere nettverkbyggingsreiser. Det at vi ikke sender noen søknader
om FRIPRO Mobilitet kan tyde på manglende bevissthet om dette hos våre interne kandidater. For å søke F-prosjekt
må man ha lengre fartstid, man kan ikke søke før det har gått 6 år etter avlagt dr.grad. Dermed kan også forskere med
dr.grad fra UiT ha brukt tiden til å få seg mer internasjonal erfaring, noe som kan være grunnen til at vi ikke ser den
samme forskjellen mellom interne og eksterne dr.grader hos søkerne til F-prosjekt.
Oppsummering av hovedfunn:
 Innvilgelsesraten totalt i perioden 2014-17 for UFT-prosjekt er høyere enn landsgjennomsnittet som er oppgitt
i 2017 mens den for F-prosjekt er langt lavere enn for landsgjennomsnittet oppgitt i 2017.
 Gjennomsnittlig overordnet karakter i perioden 2013/2014-2017 er for F-prosjekt 4,53 og for UFT-prosjekt
5,06. Det ser ut til å være en tendens til økende uttelling på overordnet karakter for UFT-prosjekter ved
Helsefak.
 Gjennomsnittlig totalskåre for F-prosjekt har vært nedadgående i 2015 og 2016, men har snudd seg i den siste
tildelingen. For UFT-prosjekt er gjennomsnittlig totalskåre økende, og denne søknadstypen ser ut til å ligge i
snitt noe høyrere på uttelling enn F-prosjektene.
 Av innvilgede prosjekt i perioden 2013-2017-tildelingen er det flest eksternt rekrutterte PM’er, av 9
innvilgede prosjekt er det kun 2 som har dr.grad fra UiT, 6 av 9 er også relativt nyrekrutterte (2010, 2013 og
2014).
 Innad i F-prosjektkategorien er det ikke like store forskjeller mellom PM’er som har dr.grad fra UiT eller fra
en ekstern institusjon som det er innad i UFT-kategorien.
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Publisering
Vitenskapelig publisering
Innledning
Grunnlaget for tabellene og figurene nedenfor er hentet fra DBH (database for statistikk om høyere utdanning), der
den årlige rapporteringen i Current Research Information System in Norway (CRIStin) publiseres.
Publikasjonspoeng beregnes med utgangspunkt i antall publikasjoner, forfatterandeler pr publikasjon og nivået for
tidsskriftet (nivå 1 og 2) der den enkelte artikkel er publisert. Fra rapporteringsåret 2015 ble det innført ny
publiseringsindikator som vekter forfatterandeler samt utenlandske medforfatterskap på en annen måte enn tidligere
for å i mindre grad favorisere publikasjoner med kun en, eller få forfattere. For fagmiljøer med mye sampublisering
med andre nasjonalt og internasjonalt betyr den nye utregningen økt uttelling sammenlignet med tidligere. Dette
gjelder særlig medisin og matnat-miljøene.
Topp 50 personer med flest krediteringer til UiT i 2016
Listen i CRIStin over de som publiserer mest ved UiT viser at de åtte med flest publikasjoner i 2016 er alle forfattere
som har tilknytning til Helsefak. Til sammen har de kreditert UiT 204 ganger i 2016. Videre er 23 av topp 50 fra
Helsefak. Disse 23 har til sammen kreditert UiT hele 369 ganger i 2016
Fakultetene ved UiT
Tabellen under viser publikasjonspoeng per UFF-årsverk for hvert fakultet ved UiT. Helsefak gikk litt ned fra 2015 til
2016, mens Jur-fak, Kunstfak og NT-fak økte ganske mye. Helsefak ligger under både NT, BFE og HSL-fak som det
er naturlig å sammenligne oss med. Den store økningen vi hadde fra 2014 til 2015 skyldes innføringen av ny
publiseringsindikator som slo positivt ut for både for oss, NT-fak og BFE.
Tabell 9 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk for hvert fakultet ved
UiT
Fakultet
2014
2015
2016
Helsefak
Jur-fak
Kunstfak
BFE-fak
HSL-fak
IRS-fak
IVT-fak
NT-fak
TMU
UB

0,58
1,02
0,12
0,68
1,21
0,35

1,01
0,99
0,08
1,05
1,06
0,61

0,79
1,17
0,44

1,27
1,65
1,59

0,95
1,39
0,17
1,01
1,08
0,53
0,64
1,55
1,57
0,69

Publikasjonspoeng for Helsefak sammenlignet med lignende fakulteter ved de andre universitetene
Tabellen under viser antall publikasjonspoeng for Helsefak og lignende fakulteter ved de andre universitetene. Det er
ingen av de andre fakultetene som er likt organisert som Helsefak, men sammenligningen gir oss en indikasjon på
hvordan vi ligger an i forhold til andre fakulteter som forsker innen helse og medisin. Fakultetene er også ulik i
størrelse, slik at publikasjonspoeng per UFF-årsverk vil gi et bedre bilde enn antall publikasjonspoeng. UFF-stillinger
defineres som: amanuensis, dosent (inkl. høgskole- og undervisningsdosent), forsker (i alle forskerstillingskodene),
førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II, stipendiat,
universitetslektor.
Helsefak ligger litt under de andre fakultetene i publikasjonspoeng per UFF-årsverk. I 2015 var vi på nivå med det
odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, mens for 2016 har de økt og Helsefak gått litt ned slik at nå ligger
vi nederst igjen.
Tabell 10 Publikasjonspoeng for Helsefak og lignende fakulteter ved de andre universitetene i 2016.
Enhet
Publiseringspoeng
Poeng per UFF-årsverk
Det helsevitenskapelige fakultet, UiT
599,91
0,95
Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB
886,35
1,76
Det psykologiske fakultet, UiB
219,17
1,32
Det medisinske fakultet, UIO
1569,66
2,08
Det odontologiske fakultet, UiO
124,91
1,09
Det medisinske fakultet, NTNU
703,61
1,14
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Publikasjonspoeng per UFF-årsverk, våre institutter sammenlignet med andre lignende institutter
Under har vi sammenlignet publikasjonspoeng per UFF-årsverk for alle våre institutter med lignende institutter ved de
andre universitetene. For IHO var det ikke mulig å finne et lignende institutt ved noen av de andre universitetene, vi
har derfor valgt å sammenligne med fakultet for Helsefag ved høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
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Figur 14 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk Institutt for samfunnsmedisin
(ISM) UiT sammenlignet med institutt for samfunnsmedisin NTNU
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Figur 15 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk for institutt for klinisk medisin
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Figur 16 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk IKO UiT sammenlignet med
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Figur 17 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk RKBU Nord sammenlignet med
RKBU Midt
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Figur 18 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk for IPS UiT sammenlignet med
psykologisk institutt NTNU og psykologisk institutt UiO
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Figur 19 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk IFA UiT sammenlignet med
farmasøytisk institutt UiO
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Figur 20 Publikasjonspoeng for IMB UiT sammenlignet med institutt for
medisinske basalfag UiO og institutt for biomedisin UiB
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Figur 21 Publikasjonspoeng per UFF-årsverk IHO UiT sammenlignet med
fakultet for Helsefag Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Utvikling i antall publikasjoner, poeng per UFF og prosentvis andel nivå 2 for Helsefak og instituttene
Tabellen under viser utviklingen i antall publikasjoner, poeng per UFF og nivå 2 for Helsefak og alle instituttene de
tre siste årene.
Helsefak hadde en solid økning i antall publikasjoner fra 2014 til 2015, men går litt tilbake i 2016, men ikke mer enn
at man kan si at antallet publikasjoner holder seg ganske stabilt. De fleste instituttene øker litt for hvert år, mens for
IMB er antall publikasjoner i 2016 lavere enn både i 2014 og 2015.
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Økningen i antall publikasjonspoeng per UFF fra 2014 til 2015 skyldes nok i stor grad innføringen av ny
publiseringsindikator. I 2016 går Helsefak litt tilbake igjen. IFA, IHO, IMB, IPS og RKBU går alle litt ned i 2016
mens IKM, IKO og ISM har en liten økning i publikasjonspoeng per UFF fra 2015 til 2016.
Når det gjelder publikasjoner på nivå 2 så har Helsefak en svak økning over de tre siste årene, vi ligger likevel akkurat
under 20% som er målet. Her er det stor variasjon blant instituttene, det kan være verdt å merke seg IFA som ligger på
nesten 30% andel publikasjoner på nivå 2 både i 2014 og 2015 og som hever andelen til 34,5 % i 2016. IMB øker også
sin andel nivå 2 publikasjoner noe over de tre siste år mens for resten av instituttene varierer andelen nivå 2 og det kan
virke mer tilfeldig hvordan de ender ut.
Tabell 11 antall publikasjoner, poeng per UFF-årsverk og prosentvis andel publikasjoner på nivå 2 for Helsefak og instituttene de tre siste
årene
2014
2015
2016
Enhet
Antall publ.
Poeng
Nivå 2
Antall publ.
Poeng pr
Nivå 2
Antall publ. Poeng per
Nivå 2
per UFF
UFF
UFF
Helsefak
767
0,58
17,3 %
856
1,01
19,0 %
849
0,95
19,5 %
IFA
46
0,63
29,2 %
45
1,00
27,2 %
45
0,94
34,5 %
IHO
54
0,27
6,8 %
63
0,44
19,6 %
73
0,3
7,2 %
IKM
264
1
17,4 %
270
1,55
13,2 %
273
1,57
15,9 %
IKO
16
0,37
32,4 %
26
0,72
14,4 %
27
0,81
14,5 %
IMB
98
0,44
13,4 %
114
0,75
20,3 %
90
0,67
25,8 %
IPS
54
0,68
11,4 %
51
0,98
24,8 %
54
0,8
12,5 %
ISM
199
0,76
24,1 %
254
1,87
23,3 %
252
1,97
28,6 %
RKBU
25
0,65
19,4 %
31
0,82
12,1 %
31
0,69
14,4 %

Oppsummering av hovedfunn for vitenskapelig publiseringsaktivitet i 2016
 Helsefaks totale produksjon av publikasjonspoeng har ikke endret seg siste år.
 Helsefak har relativt lav produksjon av publikasjonspoeng per UFF-årsverk sammenlignet med andre
forskningsaktive fakultet både internt ved UiT og andre medisinske/helsefaglige fakulteter i Norge.
 ISM og IKM har høyest produksjon av publikasjonspoeng per UFF-årsverk av instituttene ved Helsefak.
 Andelen av publikasjoner på nivå 2 er 19,5 % for Helsefak totalt
 IFA utmerker seg med høyest ande nivå 2 publikasjoner, men både ISM og IMB ligger godt over 20%

Open Access
Fakultetet har de siste årene hatt fokus på tilgjengeliggjøring av forskningsartikler gjennom publisering i åpne
tidsskrift (”gull open access”) og/eller egenarkivering (”grønn open access”). Dette er i samsvar med regjeringens
policy om at resultatene av offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig for alle. Norge har sluttet seg til
EUs mål om full åpenhet i 2020 og det er all grunn til å fortsatt prioritere denne indikatoren i handlingsplanen.
UiT ligger nå på en andre plass i Norge, med rundt 40 % av artiklene tilgjengelige enten i åpne tidsskrift eller i åpne
arkiver. Helsefak ligger på omtrent samme prosent for 2016: Av 814 publiserte artikler er 325 lastet opp i fulltekst i
Munin (39,9 %). Formidlingsseksjonen skal nå forsterke innsatsen for å informere og stimulere enkeltforskere til å
egenarkivere artiklene sine og de to faglige rådgiverne for formidling har påtatt seg et ansvar for å informere og
motivere overfor instituttene.
Bortsett fra grønn Open Access referert ovenfor, er ikke tallene for Open Access fra 2016 tilgjengelig fra
Universitetsbiblioteket når denne rapporten går i trykken.

Allmennrettet formidling
Fra og med 2012, har fakultetet belønnet allmennrettet formidling som registreres i CRIStin ved hjelp av midler fra
Formidlingskomponenten. Formålet er å stimulere til mer formidling, og samtidig dokumentere denne typen
formidling.
Ordninga er for vitenskapelig ansatte som formidler sin forskning og kunnskap til folk flest. Allmennrettet formidling
vil si at formidlinga både må ha foregått i en kanal eller på en arena som er rettet mot allmennheten, og det som
formidles må være populærvitenskapelig utformet slik at det kan forstås av en normalt opplyst 14-åring. Undervisning
av studenter inngår ikke i ordninga.
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Allmennrettet formidling blir i stadig større grad en konkurransefaktor, og det har derfor også stadig større betydning
å kunne dokumentere og synliggjøre denne typen aktivitet gjennom registrering i CRIStin. Registrering gjør denne
typen aktivitet synlig for media og andre samfunnsaktører, og bidrar til å bygge omdømme både for den enkelte
forsker, forskerens fagfelt og institutt, fakultet og universitet. Vi ser også at allmennrettet formidling tillegges større
vekt enn før hos finansieringskilder som NFR og EU, og det å kunne dokumentere aktivitet i form av registrert
allmennrettet formidling, kan i noen tilfeller bli avgjørende for om prosjektet får tildelt midler eller ikke.
Fakultetet legger til rette for at allmennrettet formidling kan registreres i CRIStin ved å gi opplæring og veiledning til
vitenskapelig ansatte og ved å ha superbrukere som kan bistå i arbeidet.
Tabell 12 Antall tellende bidrag registrert i CRIStin ved Det helsevitenskapelige fakultet*
Institutt
2012
2013
2014

2015

Totalt:

ISM
IPS
RKBU
IHO
IMB
IKM
IKO

213
148
126
77
37
26
10

179
169
98
84
39
30
6

111
124
205
64
68
67
4

249
121
207
95
34
108
11

752
562
636
320
178
231
31

IFA
Totalt

9
646

5
610

8
651

22
847

44
2754

*Utsatt frist for å registrere allmennrettet formidling for 2016 gikk ut 10. juni, og statistikken for fjoråret er derfor ikke klar.

Inntil 50 % av Formidlingskomponenten blir brukt til å belønne allmennrettet formidling registrert i CRIStin. I
perioden 2012-2014, ble hvert bidrag belønnet med 800 kroner, mens dette i 2015 ble økt til 1155 kroner. De fire
første årene med belønning for allmennrettet formidling, er det totalt blitt utbetalt i overkant av 2 ,5 millioner kroner
til instituttene.
Utbetalingen kunne ha vært større da vi vet at langt fra alt av allmennrettet formidling ved fakultetet faktisk blir
registrert i CRIStin. Som en pekepinn hadde fakultetet over 2000 artikler registrert i Retriever i 2015. Retriever er
UiTs samarbeidspartner for medieovervåkning, og statistikken derfra inkluderer kun stoff fra trykte aviser og
nettaviser. Innslag i radio og tv er ikke med. Allmennrettede bidrag i form av populærvitenskapelige foredrag, innsats
tilknyttet Wikipedia og Store norske leksikon m.m. inngår naturlig nok heller ikke i statistikken fra
medieovervåkninga. Siden det ble registrert bare 847 tellende bidrag innen allmennrettet formidling i CRIStin ved
fakultetet i 2015, er det derfor helt sikkert at antall bidrag som kunne ha blitt registrert, er langt høyere enn det som
faktisk ble registrert.
Oppsummering av hovedfunn for registrert allmennrettet formidling
 Helsefaks registrering av allmennrettet formidling har generelt tatt seg noe opp i seinere år
 Spriket mellom antall realiserte bidrag og antall registrerte bidrag er stort
 Alle institutt har potensial for økt registrering av allmennrettet formidling, noen mer enn andre
 ISM har høyest vitenskapelig produksjon av instituttene, og stort potensial for allmennrettet formidling.
Instituttet registrerte mer enn dobbelt så mange allmennrettede bidrag i 2015 som i 2014, men har fortsatt
færre registrerte allmennrettede bidrag enn antall vitenskapelige publikasjoner
 IKM og IMB har registrert lite allmennrettet formidling sett i forhold til omfanget av instituttenes
vitenskapelige produksjon
 RKBU og IPS skiller seg ut i positiv retning ved å ha registrert høy allmennrettet aktivitet sammenliknet med
vitenskapelig aktivitet

Nye tiltak og gjennomføring av tiltak
Nye tiltak i 2016 for eksternfinansiering
Helsefak har hatt fokus på å øke eksternfinansiering de siste årene og en rekke tiltak er implementert, eller er under
implementering.
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Commented [SG1]: IPS? Det er ikke så lett å lese dette ut
fra teksten som står over?

Tiltak for økt søknadsaktivitet
Fakultetet informerer tidligst mulig forskningsmiljøene om nye utlysninger og har i 2016 videreført dette arbeidet.
Gjennom nær kontakt med bl.a. Forskningsrådet blir også utkast (drafts) til kommende utlysninger fra eksempelvis
EU gjort tilgjengelig for miljøene på et tidlig tidspunkt. Særlig vekt legges på tematiske utlysninger organisert i
arbeidsprogrammer og på utlysninger av spesielt strategisk viktighet for Helsefak. Utlysninger og søknadsfrister til
regionale og nasjonale arenaer som Helse Nord, Kreftforeningen, K.G.Jebsen og Forskningsrådet er stort sett
forutsigbare og kjente for forskningsmiljøet. Det samme gjelder deler av EU-systemet (European Research Council ERC og Marie Sklodowska-Curie Actions - MSCA), mens andre deler (Societal Challenges - SC, og bilaterale
ordninger som Joint Programming Initiatives - JPI) gjerne har ulike tematiske utlysninger med irregulære callspesifikke tidsfrister spredt utover kalenderåret.
Det foreligger utkast til det nye arbeidsprogrammet i SC1-Health for perioden 2018-20. Helsefak arrangerte sammen
med Forskningsrådet nylig informasjonsmøte der spesifikke (foreløpige) utlysninger ble gjennomgått. Innmeldte
interesser for søknad vil i 1-1-møter bli fulgt opp med detaljanalyser av utlysningstekst og bakgrunnsdokumenter og
med identifisering av potensielle norske industripartnere (SME) for den enkelte utlysning.
Nye tiltak mobilisering og støttetjenester
Fakultetet lanserte nettside med generell karriere-basert motivering for å søke ekstern finansiering. Nettsiden har
ekstra fokus på søknadsarenaer for karrierebygging der det stilles spesifikke kriterier til søker. I tillegg påbegynte
Helsefak arbeidet med nettside (ferdigstilt 2017) for tematiserte faktaopplysninger som ofte etterspørres i søknader.
Søkere bruker erfaringsmessig mye tid på å innhente denne type opplysninger, og fakultetet håper med dette å senke
søknadsterskelen og å redusere tidsforbruket på ikke-vitenskapelige deler av søknader. Det har også vært gjennomført
generelle søknadsskrivekurs i regi av både Helsefak og UiT/AFU.
Assistert søknadsskriving og økt kvalitet
Fakultetet har en viss erfaring og ekspertise på søknadsskriving og har gitt direkte bidrag i form av rådgiving,
tekstutforming og/eller gjennomlesning av flere større nasjonale og internasjonale søknader om ekstern finansiering. I
likhet med de fleste ambisiøse miljø nasjonalt og internasjonalt, har Helsefak i enkelttilfeller også leid inn eksterne
eksperter. For 2016 gjaldt dette spesielt for søknadsarenaene Senter for Fremragende Forskning (SFF;
Forskningsrådet), MSCA-ITN/ -IF og SC1-Health. Fakultetet har med bakgrunn i grundige analyser av
tilbakemeldinger på FRIPRO-søknader nylig lansert en nettside-guide for skriving av søknader til FRIPRO.
Intervjutrening
Noen søknadsarenaer gjennomfører intervju av prosjektledere før endelig evaluering av deres søknader. Dette gjelder
særlig ERC og SFF, men f.o.m. 2016 også for kategorien Unge forskertalenter i FRIPRO (Forskningsrådet).
Fakultetet etablerte i 2016 et intervjutreningsprogram med fokus på formidling- og kommunikasjonsteknikker
etterfulgt av praktisk trening på selve intervjuet med et internt panel.
Insentivmodell
Fakultetet har innført en økonomisk insentivordning, gjeldende f.o.m. 2016, for prosjektsøkere med særlig god score/
karakter på sine søknader uten å ha oppnådd finansiering. Midlene skal kunne benyttes for å bidra til at søkernes
konkurranseevne er styrket ved ny søknad. Forhåndsfastsatte insentivbeløp rangerer fra 10 – 800 tusen kr avhengig av
arenaens prestisje/ konkurransegrad og søkers rolle i prosjektet. Konkurransearenaene omfatter Forskningsrådet,
Kreftforeningen, National Institutes of Health (NIH, USA) og ulike programmene i EU som i dag er tilknyttet
Horizon2020 (8. rammeprogram – FP8). For 2016 ble det innvilget totalt 1.750.000 kr fordelt på 14 søkere.

Nytt tiltak i 2016 for vitenskapelige karriereløp ved Helsefak
Ved Helsefak har en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike seksjonene i fakultetsadministrasjonen samt
prodekanene Sameline Grimsgaard, Jan H. Rosenvinge og Geir Lorem utarbeidet en nettside som tar for seg de
vanligste vitenskapelige karriereløpene som finnes innenfor akademia. Nettsiden ble tilgjengelig i desember 2016.
Arbeidsgruppe har laget en modell som visualiserer karriereløpene, samt utfyllende tekst som beskriver de ulike
vitenskapelige stillingene samt formalkravene som stilles i de ulike stillingskategoriene og hvilke områder som bør
videreutvikles. Nettsiden finnes her:
https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=467044&p_dimension_id=88108
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Det er viktig for våre vitenskapelig ansatte at de kommer i gang med karriereplanlegging så tidlig som mulig, for på
den måten å kunne jobbe målrettet mot sine karrieremål. Nettsiden er tenkt som en hjelp til den enkelte ansatte i deres
planleggings- og gjennomføringsprosess.
Bruk av nettsiden
Det har ikke tidligere vært laget en tilsvarende nettside ved UiT, og nettsiden ved Helsefak har blitt tatt godt imot ved
fakultetet. Enkelte instituttledere har gitt tilbakemelding om at de bruker nettsiden om karriereveier i sitt arbeid med
oppfølging av ansatte. Nettsiden har for øvrig også fått positive tilbakemeldinger fra nivå 1 ved UiT.
For vitenskapelig ansatte vil nettsiden blant annet informere om hvilke mulige karriereløp som finnes, hjelpe ansatte
med deres valg av karrieremål, gi nyttig informasjon om hvilke områder som bør ivaretas for videre karriereutvikling
samt vise til aktuelle eksterne finansieringskilder. Det har i arbeidet med nettsiden vært spesielt utfordrende å finne
frem til gode råd om områder som bør utvikles for videre karriere innenfor dosentløpet. Ved Helsefak er erfaringen på
dette området begrenset, og det har heller ikke lykkes å få gode svar fra nivå 1. Pr. nå er dette derfor ikke på plass på
nettsiden.
Statistikk for nettsiden viser at det har vært 631 unike treff. Dette vurderes som bra med tanke på antall vitenskapelige
ansatte som er i målgruppen for å tenke karrierebygging. Totalt har det vært 863 sidevisninger.
Videreutvikling av siden om karriereveier
Det er bestemt at en gruppe bestående av ansatte i de ulike fagseksjonene skal ha det administrative ansvaret for
oppdatering av innhold samt videre utvikling av nettsiden. Gruppen skal i fellesskap bli enige om endringer og
forbedringer slik at helheten på nettsiden blir ivaretatt. Innspill kan sendes administrasjonsgruppen for videre
vurdering.
Fremover vil det blant annet bli jobbet med å knytte nettsiden tydeligere opp mot den informasjonen, regelverket og
malene som finnes om prosessen for å søke personlig opprykk til professor etter kompetanse.
I tillegg til videreutvikling av selve nettsiden, jobbes det med utarbeidelse av en mal for karriereplan. Denne er tenkt
brukt av de vitenskapelig ansatte som et verktøy for å planlegge samt kartlegge muligheter og utfordringer i sin videre
karriere. Karriereplanen kan også, om den ansatte selv ønsker det, tas med som en del av medarbeidersamtalen med
sin leder.

Nye tiltak innen formidling
Open Access og registrering av allmennrettet formidling
I et samarbeid mellom Seksjon for forskningstjenester, Seksjon for formidlingstjenester og de to faglige rådgiverne
for formidling, er det planlagt en kampanje overfor instituttene for å informere, og for å motivere til økt aktivitet innen
områdene Open Access og registrering av allmennrettet formidling i CRIStin. Hvert institutt skal få tilbud om minst
ett besøk. Våren 2017 har IHO gjennom dette hatt fokus på de to temaene både i ledergruppa og i vitenskapelig råd, og
i løpet av høsten 2017 vil øvrige institutter bli fulgt opp. Open Access og registrering av allmennrettet formidling er
også spilt inn som tema til neste samling for forskningsgruppeledere ved fakultetet. Seksjon for formidlingstjenester
vil legge økt vekt på å synliggjøre gode forbilder internt gjennom fokus både på enkeltpersoner og fagmiljø.
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Oppfølging av styringssignalene i handlingsplanen
Styringssignalene i handlingsplanen er sentrert rundt målet om økt ekstern forskingsfinansiering. Noen
styringssignaler går direkte på søknadsmobilisering og tiltak for økt søknadskvalitet. Andre styringssignal har ett mer
langsiktig perspektiv i form av å utvikle forskningsgrupper og forskertalenter for å oppnå høyere forskningskvalitet og
konkurransekraft om eksterne forskningsmidler. I tillegg er noen spesifikke strategiske tiltak og/eller satsninger, både
gjennomgående for hele UiT eller begrenset til Helsefak, blitt trukket fram da instituttene er spesifikt bedt om å slutt
opp om disse. Dette vil for eksempel være de tematiske satsningene (gjennomgående) og oppslutning om Tromsø7
(Helsefak).
Oppfølgingen av strategien er handlingsorienter, dvs. å iverksette tiltak og/eller ta i bruk virkemidler for å utvikle
organisasjonen i retning av målene i strategien. Den samlede effekten er i stor grad avhengig av at ledelsen på alle
nivå tar inn over seg målene i strategien og både følger opp tiltak initiert over seg i organisasjonen, men også
iverksetter egne tiltak tilpasset den unike situasjon sin egen enhet befinner seg i. Ettersom dette er en grunnleggende
forutsetning for handlingsplanen ble instituttene spurt om hvordan de følger opp styringssignalene. Dvs. hvilke tiltak
har de iverksatt internt og hvordan disse følges opp. Dette er nok en noe uvant form for rapportering, noe mange av
svarene fra instituttene til en viss grad bærer preg av. Det er nok mer intuitivt å svare med hvilke resultater man har
oppnådd, eller for den del, hvilke prosjekter man har etablert, enn å beskrive hvordan man jobber for å oppnå
resultater. Dette kan i seg selv være en viktig erkjennelse for å få til en forbedret oppfølgingen av styringssignalene for
resten av perioden.
De fullstendige svarene fra instituttene er vedlagt, men da en total gjennomgang av svarene på hvert enkelt
styringssignal vil være meget plasskrevende har vi valgt å gjengi en mer overordnet oppsummering her.
Status tematiske satsinger og Helsefaks befolkningsundesøkelser
De tematiske satsningene er gjennomgående i organisasjonen og har som mål å styrke den tverrfaglige forskningen og
UiTs faglige profil. Fakultetet er koordinator for UiTs tematiske satsing innen «Helse, velferd og livskvalitet».
Samtidig er befolkningsundersøkelser Helsefaks viktigste forskningssatsning, der TUS er flaggskipet. Flere av
søknadsinitiativene til de tematiske satsningene fra Helsefak er fundert på befolkningsundersøkelser og alle institutt
rapporterer at de har pågående samarbeid knyttet til befolkningsundersøkelser, eller i det minste har hatt initiativ til
slike prosjekter. Instituttenes rolle belyses i mindre grad, bort sett fra IKM og IMB som ikke har iverksatt tiltak for økt
deltagelse. IKM begrunner dette med at samarbeid knyttet til TUS allerede er så innarbeidet at ytterligere tiltak er
unødvendig. Mobiliseringsarbeid generelt for deltagelse i de tematiske satsningene omtales ikke spesifikt.
Ekstern finansiering
Når det gjelder å identifisere og promotere forskningsgrupper som både er motivert og evner å søke ekstern
finansiering virker IHO, IFA og til dels IPS å skille seg noe ut i form av en aktiv instituttledelse som både jobber med
mobilisering, strategi og tilrettelegging for å styrke grunnlaget for søknader, samt bygge opp forskningsaktivitet
generelt. IKM svarer at forskerne blir oppfordret til å søk ekstern finansiering da instituttøkonomien er trang, men
instituttet synes å overlate initiativene til forskerne selv, noe som kanskje er mer i tråd med den etablerte
universitetskulturen. ISM svarer at de kontinuerlig jobber med å identifisere og promotere aktuelle
forskere/forskningsgrupper for ulike søknadsarenaer, men de beskriver ikke nærmere hvordan de jobber med dette.
Allmennrettet formidling
Fakultetet skal legge til rette for at allmenrettet formidling registreres i CRIStin, og instituttene skal sørge for at
superbrukerne ved enhetene gir nødvendig veiledning. Det er stort potensial ved instituttene for å forbedre
registreringa i CRIStin da mye av den allmennrettede formidlinga fortsatt ikke blir registrert. Alle institutt melder om
at de oppmuntrer ansatte til å registrere allmennrettet formidling i CRIStin og sender ut påminnelser knyttet til
registreringsfristen. Apparatet av superbrukere er tilgjengelig. IPS melder om jevnlig dialog med de vitenskapelig
ansatte med påminnelser og kvalitetssikring, og virker for å være det instituttet som har systematisert dette arbeidet i
størst grad.
Fakultetet skal løfte fram de gode faglige historiene og de gode eksemplene internt og eksternt, og instituttene ble
spurt om de jobber systematisk med dette. Generelt meldes det om liten innsats på dette området fra institutthold, og
IMB forklarer den lave prioriteringen med kapasitetsutfordringer og hensynet til andre viktige driftsoppgaver. Ved
IFA gratulerer instituttleder forskningsgrupper ved større tildelinger og prøver å feire med kake og blomster. IFA
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tipser også Seksjon for formidlingstjenester om gode historier, sentrale publikasjoner, tildelinger m.m. og er opptatt av
å nominere ansatte til priser lokalt og sentralt ved UiT. Ved RKBU blir alltid suksesshistorier løftet fram under
instituttmøtene. IPS melder om økt samarbeid med Seksjon for formidlingstjenester knyttet både til arrangementer og
spredning av gode historier. IHO trekker fram sitt Senter for omsorgsforskning som aktiv formidler internt og eksternt,
men ellers lite systematisk arbeid innen dette feltet ved IHO.
Open Access
Instituttene skal motivere sine vitenskapelig ansatte til å publisere i Open Access. Ingen av instituttene har gjort
spesielle tiltak i 2016 innen dette området, og IKMs tilbakemelding gjelder nok for flere: «Vitenskapelig publisering
skjer ennå etter tradisjonelt mønster hvor Open Access nok ikke er i tilstrekkelig fokus, tross stadig påminning». IMB
opplever at forskerne er motivert for å publisere åpent. Instituttet forteller at fagpolitiske eller økonomiske hensyn i
noen tilfeller har ført til at publikasjoner ikke er blitt publisert åpent. IKO og IPS har nært samarbeid med
Universitetsbiblioteket, og ansatte blir orientert om ordningen med publiseringsstøtte og Open Access. IPS planlegger
Open Access, Open Accept og Open Data som tema for sitt instituttseminar i 2017. IHO har emneansvar for HEL8010 som er obligatorisk for alle PhD-kandidater ved fakultetet. Open Access inngår som tema på emnet, og IHO
bidrar gjennom dette til å motivere vitenskapelig ansatte ved fakultetet til å publisere i Open Access.
Erfaringsutveksling og informasjonsflyt via intranett
Instituttene er blitt spurt om bruk av intranettet for erfaringsutveksling og informasjonsflyt med og mellom ansatte
generelt, forskere spesielt. Basert på tilbakemeldingene, er det lite systematisk bruk av intranett til kommunikasjon på
instituttnivå, men flere institutt melder at de bruker intranett i økende grad. IHO er kanskje det instituttet som bruker
intranettet mest systematisk ved å legge ut alle møtereferater fra instituttets ledergruppe, utvidet ledermøte og
vitenskapelig råd. Instituttet har også lagt ut instituttets strategiplan, egen håndbok for ansatte ved IHO og resultater
fra vernerunder og ARK-undersøkelsen m.m. ISM sier bruk av intranett er blitt prioritert og at resultater nå ses, uten å
si noe mer om hva som gjøres eller hva som er blitt oppnådd. IKM anser ikke at intranettet når ansatte i tilstrekkelig
grad. Instituttet har blant annet en utfordring med ansatte som har hovedstilling ved helseforetak, der daglig
innlogging skjer på hovedarbeidsgivers hjemmesider. IFA bruker intranettet til en viss grad for å dele historier. IMB
erfarer at vitenskapelig ansatte opplever intranett som et lite relevant verktøy, og ønsker innspill fra andre enheter for å
kunne gjøre intranettet mer relevant for denne gruppen ansatte. RKBU bruker intranett som formidlingskanal, men
ikke for å utveksle erfaringer da instituttet er relativt lite, ansatte er samlokalisert og det er mer praktisk å utveksle
erfaringer via møter og ansikt til ansikt. IPS sier intranettet brukes mer og mer, og melder at instituttet i 2017 har
opprettet en egen side for forskerstøtte.
Organisasjon og personal
Helsefak har fokuset på utvikling av forskningsgruppene, inkludert forskningsgruppeledelse, identifisering av yngre
talentfulle forskere, samt karriereutvikling og internasjonal mobilitet. Tilbakemeldingene fra instituttene synliggjør
betydelig variasjon i hvordan dette følges opp. Noen institutt har en mer aktiv ledelse, kanskje særlig IHO, IFA, og
IPS, mens andre institutt i større grad avventer initiativ fra forskerne selv. Hvorvidt dette gjenspeiler de faktiske
forhold er vanskelig å avgjøre, da spørsmålene i rapporteringen kan ha blitt oppfattet ulikt ved de ulike institutt. Noen
forhold framstår likevel relativt klart.
Årlige karrieresamtaler synes i liten grad å være etablert, men IFA, IPS, RKBU og IHO tilbyr karrieresamtaler, enten i
tillegg til medarbeidersamtaler, eller som en del av medarbeidersamtaler.
Årlige medarbeidersamtaler mellom leder og vitenskapelig personal omtales oftest som et tilbud, men mye tyder på at
det ikke er etablert en kultur der medarbeidersamtaler anses som et viktig verktøy for å utvikle forskerne. Her synes
IHO og IFA (og til dels IPS) til å skille seg ut da medarbeidersamtaler ikke kun omtales som et tilbud, men som noe
man gjennomfører årlig.
Årlige medarbeidersamtaler mellom instituttleder og FG-ledere gjennomføres ikke ved alle institutt, mens IPS, IHO
og IFA svarer at dette gjennomføres.
Tilrettelegging for sammenhengende tid til forskning for nye faste vitenskapelig ansatte, og/eller andre støtteformer
for å etablere sin forskning, fremstår som en krevende oppgave. Flere av instituttene påpeker stort behov for
undervisere og at det ofte er grunnlaget for tilsetting i utgangspunktet, for eksempel i forbindelse med opprettelse av
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nye studieplasser. IFA knytter dette til generell høy undervisningsforpliktelse og IMB nevner dette spesifikt i
forbindelse med oppbygging av ernæringsstudiet.
Flere av instituttene jobber med navngitte yngre talentfulle kandidater for å bidra til en forskerkarriere. Hvilken form
for støtte og tilrettelegging som ytes synes å variere, og varierer mellom inndekning av lønn mellom
prosjektfinansiering på den ene siden og mer systematisk karriererådgivning på den andre siden. I hvilken grad
variasjonen skyldes ulike behov hos kandidatene, eller instituttenes portefølje av tilbud er ikke klart.
Det er lite oppmerksomhet knyttet til bruk av innstegsstillinger. Om dette skyldes at instituttene mener disse ikke
dekker deres behov i forhold til rekruttering vites ikke.
Stimulering til økt internasjonalisering og mobilitet følges også ulikt opp. Med unntak av RKBU rapporterer alle
institutt at det integrert del av virksomheten, men noen har en sterkere internasjonal profil enn andre. IPS skriver at de
bruker de internasjonalt rekrutterte forskerne som hjelp til å etablere forskningsutveksling med de institusjonene de
kom fra. IMB påpeker at mange søknader om støtte til utenlandsopphold i FoU-terminen ikke får støtte fra fakultetet.
Instituttet har forsøkt å kompensere for dette med å bruke egne midler slik at flere av deres forskere har kunnet dra på
utenlandsopphold. Svaret fra RKBU er kanskje spesielt interessant da det kan virke som at et spesifisert regionalt
oppdrag anses som å være i et motsetningsforhold til internasjonalt samarbeid.

Oppsummering resultat, diskusjon, tiltak
Oppsummering
Oppsummering BOA-inntekter (2011-2016)
 Negativ utvikling i de eksterne inntektene (13 %) totalt for Helsefak
 Inntekter fra Forskningsrådet er redusert med 48%
 Inntekter fra EU er redusert med 69%
 Inntekter fra Helse Nord har økt med 71%
 Eksterne inntekter hos IHO har økt med 41%
 Eksterne inntekter hos IPS har økt med 32%
Oppsummering søknadsaktivitet i 2016 (LOS)
 Det ble sendt flest søknader til Forskningsrådet og til stiftelser, fond og forbund
 Det er flest innvilgede søknader fra stiftelser, fond og forbund, men Helse Nord er fremdeles den største
enkeltaktøren vi får innvilget prosjekter fra
 En fjerdedel av søknadene sendes til prioriterte arenaer ihht handlingsplanen
 Det sendes fremdeles flest søknader om forskerprosjekt, relativt få av disse er til Helseprogrammene i
Forskningsrådet
 Det er til dels store endringer i søknadsaktiviteten og suksess mellom instituttene fra 2015 til 2016
 106 personer står bak de 217 sendte søknadene i 2016, 58 av dem produsert 75 % av alle søknadene i 2016
Oppsummering FRIPRO
 Innvilgelsesraten totalt i perioden 2014-17 for UFT-prosjekt er høyere enn landsgjennomsnittet som er oppgitt
i 2017 mens den for F-prosjekt er langt lavere enn for landsgjennomsnittet oppgitt i 2017.
 Gjennomsnittlig overordnet karakter i perioden 2013/2014-2017 er for F-prosjekt 4,53 og for UFT-prosjekt
5,06. Det ser ut til å være en tendens til økende uttelling på overordnet karakter for UFT-prosjekter ved
Helsefak.
 Gjennomsnittlig totalskåre for F-prosjekt har vært nedadgående i 2015 og 2016, men har snudd seg i den siste
tildelingen. For UFT-prosjekt er gjennomsnittlig totalskåre økende, og denne søknadstypene ser ut til å ligge i
snitt noe høyrere på uttelling enn F-prosjektene.
 Det er flest eksternt rekrutterte PM’er som får innvilget prosjekt i perioden 2013-2017. Av 9 innvilgede
prosjekt er det kun 2 som har dr.grad fra UiT, 6 av 9 er også relativt nyrekrutterte (2010,2013 og 2014).
 Innad i F-prosjektkategorien er det ikke like store forskjeller mellom PM’er som har dr.grad fra UiT eller fra
en ekstern institusjon som det er innad i UFT-kategorien.
Oppsummering EU
 Det er økt søknadsaktivitet og til dels -kvalitet til både H2020 og andre EU-relaterte søknadsarenaer
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To innvilgede prosjekter innenfor antibiotikaresistens vil generere betydelige inntekter f.o.m. 2017
Et innvilget prosjekt fra MSCA-ITN vil skape muligheter for internasjonal mobilitet for PhD'er
Helsefak har få søknader til excellence-pillaren i H2020 (ERC og MSCA), og spesielt egenrekrutterte
kandidater er stort sett fraværende

Oppsummering vitenskapelig publisering i 2016
 Helsefaks totale produksjon av publikasjonspoeng har ikke endret seg siste år.
 Helsefak har relativ lav produksjon av publikasjonspoeng per UFF-årsverk sammenlignet med andre
forskningsaktive fakultet både internt ved UiT og andre medisinske/helsefaglige fakulteter i Norge.
 ISM og IKM har høyest produksjon av publikasjonspoeng per UFF-årsverk av instituttene ved Helsefak.
 Andelen av publikasjoner på nivå 2 er 19,5 % for Helsefak totalt
 IFA utmerker seg med høyest andel nivå 2 publikasjoner, men både ISM og IMB ligger godt over 20%

Drøfting
Økt ekstern finansiering er et viktig satsningsområde for Helsefak. Samtidig har de eksterne inntektene blitt betydelig
redusert de siste årene. Administrasjonen mener likevel at tiltakene i handlingsplanen vil vise effekt i kommende år.
En rekke av tiltakene er nokså nylig iverksatt. Mens gjennomføring av intervjutrening kanskje har bidratt umiddelbart
til økt konkurransekraft vil de fleste tiltakene forventes å gi positive resultater på noe lengre sikt. Samtidig er det en
positive utvikling når det gjelder mobilisering til søknadsskriving, og også til en viss grad i søknadskvalitet. Flere
prosjekttildelinger siste år fra Forskningsrådet og EU vil ikke bli synlige (økonomisk) før ved neste års rapportering.
Dette vil i seg selv bidra til økte eksterne inntekter.
Helsefak har hatt en svært positiv utvikling i FRIPRO-kategorien ungt forskertalent. Disse er i hovedsak internasjonalt
rekrutterte kandidater der forskningskvalitet (og potensial) ble særlig vektlagt. Kanskje er dette gode eksempler på
hvordan vektlegging av forskningskvalitet og motivasjon for forskning i rekrutteringsprosesser kan bidra til en positiv
utvikling ved fakultetet, både når det gjelder ekstern finansiering og vitenskapelig publisering.
I praksis har det vist seg at uten dokumentert internasjonal mobilitet faller søkernes score som regel under grensen for
prosjektfinansiering i både FRIPRO og ERC. Interessen for internasjonal mobilitet kan synes lav blant norske unge
forskere. Bakgrunnen for dette kan bl.a. være at våre egenproduserte kandidater avskriver sine muligheter til å vinne i
konkurransen og mobilitetsstipend (eks. MSCA-IF) og derfor lar være å søke denne muligheten. Alternativt føler
kandidater seg mer komfortable ved å være i sine kjente miljø og oppnår tilstrekkelig finansiering fra sine
gruppeledere/veiledere. Det synes også å være en utbredt holdning hos veiledere/ledende forskere at man heller
foretrekker å beholde talentfulle unge kandidater i gruppen enn å stimulere til mobilitet for således å risikere å miste
vedkomne. En illustrasjon på interessemangelen er at det i perioden 2015-17 kun er èn søker ved Helsefak for
utgående mobilitetsstipend fra MSCA-IF og 1 søker til mobilitetsstipend i FRIPRO, dette til tross for at det årlig
avlegges et femtitalls doktorgrader ved fakultetet. Med bakgrunn i dette synes det å være et behov for å iverksette
relevante strategiske tiltak for økt internasjonal mobilitet, spesielt blant unge forskere. En arbeidsgruppe nedsatt av
forskningsstrategisk utvalg på UiT har nylig ferdigstilt en rapport som viser at utadgående mobilitet er en utfordring
for UiT og foreslår ulike tiltak for å styrke denne. Rapporten sendes nå på høring til fagmiljøene.
Det er imidlertid verdt å legge merke til at etterspørselen etter utenlandsstipend for ph.d.-studenter har økt betraktelig
de to siste årene. Dette er en gledelig utvikling, men samtidig har våre postdoktorer finansiert over vår
grunnbevilgning ikke tilbud om utenlandsstipend.
Handlingsplanens potensial til å bli vellykket hviler i stor grad på instituttenes selvstendige ansvar for å følge den opp.
Tiltak på fakultetsnivå alene vil kunne gi positive resultater, men fakultetsnivået når kun ut til et begrenset antall
forskere. For å gjennomføre endringene handlingsplanen legger opp til må hele linjeledelsen jobbe målbevisst med
målene og styringssignalene. For å oppnå dette burde oppfølging av handlingsplanen få tydeligere fokus i
lederforumene, både på fakultet- og instituttnivå. Tydeliggjøring av forventninger ved hjelp av medarbeidersamtaler,
både mellom ledernivåene og mellom leder og ansatt vil være viktig.
Karriererådgiving skal være en del av medarbeidersamtaler i forskningsgruppene, og disse gjennomføres med
varierende grad av "intensitet" og kompetanse. I forskningsmiljø der kulturen for å søke eksternfinansiering i de mest
konkurranseutsatte arenaene har ligget nede eller vært brakk, vil nødvendigvis kompetanse for karriererådgiving være
mangelfull. I tillegg synes det å være til dels manglende erkjennelse hos gruppeledere vedr. hvilken verdi utvikling av
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egne fremragende forskertalenter har for seniorforskerens CV (jfr. miljøbygging og talentutvikling) og hva dette kan
bety i seniorforskerens egne søknader.
Alle ansatte, særlig de yngre, bør ha tilgang til kompetent karriererådgiving som gir tilstrekkelig grunnlag til å ta de
riktige valg for egne karriereambisjoner. Dette kan skje gjennom rolleavklaringer mellom forskningsgrupper, institutt
og fakultetets støttetjenester og gjennom opplæringstiltak. Samtidig bør forskningsledere skoleres i både
medarbeidersamtaler/ karriererådgiving og forpliktelser til å bidra til utvikling av selvstendighet hos sine unge
forskere.
Krav om at alle forskningsgrupper skulle utarbeide utviklingsplaner er ett av de viktigste tiltakene etter
forskningsgruppegjennomgangen. Det er gledelig at de aller fleste har dette på plass. Det er likevel viktig at
forskningsgruppene har aktivt forhold til planene og dialogmøter mellom instituttledelse og forskningsgruppene tar
utgangspunkt i utviklingsplanene. Her har nok også flere av instituttene betydelig forbedringspotensial. Evalueringen
oppsummerte en rekke tiltakspunkter hvorav mange er iverksatt på fakultetsnivå. Det er avgjørende at også instituttene
følger opp tiltakene og dette skjer nok i ulik grad.

Forslag til justering i handlingsplanen og/eller nye tiltak
1) Handlingsplanen med styringssignal videreføres
2) Instituttenes eget ansvar for oppfølging presiseres og følges opp i leder- og dialogmøter
3) Videreføre oppfølgingsplan fra forskningsgruppeevalueringen, herunder:
a) Instituttleders ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler inkludert karriereplanlegging som en
integrert del av utviklingsarbeidet
b) Instituttleders ansvar for oppfølging av utviklingsplaner for forskningsgruppene
4) I rekrutterings - og ansettelsesprosesser til vitenskapelige stillinger skal forventninger til forskningskvalitet
tydeliggjøres. Dette innebærer en differensiering betenkninger for vitenskapelige stillinger mht. forsknings- og
undervisningsandel i stillingene. Internasjonal mobilitet skal tillegges vekt i tilsetting i faste vitenskapelige
stillinger.
5) Internasjonal mobilitet i karriereutvikling skal styrkes, herunder:
a) Søknader om utgående mobilitetsstipend hos EU og Forskningsrådet.
b) Vurdere interne virkemidler rettet mot egenfinansierte postdoktorer.
6) Styrke arbeidet med å øke andelen forskere som søker Forskningsrådet (FRIPRO og Helseprogrammene) og EU.
7) Styrke arbeid med å nå sektormålet om 20% andel publikasjoner i nivå 2-kanaler for alle enheter.
8) Videreføre arbeidet med å øke andel OA-publiseringer.
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2014/1597/ENI001
Dato: 02.03.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
25.02.2015

Sak:

Handlingsplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2015-2022
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar handlingsplanen slik framlagt i saksframlegget

Begrunnelse:
Begrunnelse:

Handlingsplanen for Helsefak har til hensikt å konkretisere og prioritere strategiske
tiltak og virkemidler ut i fra fakultetets strategiplan jf. FS 41-14 Implementering av
strategi – handlingsplaner for Helsefak. Handlingsplanen legger til grunn fastsatt
delegasjon og arbeidsdeling mellom fakultetsledelsen og instituttene, og forutsetter at
hvert av disse nivåene har sine selvstendige roller i implementeringen av strategien.
Handlingsplanen skal være gjenstand for en årlig rapportering til fakultetsstyrets
februarmøte med synliggjøring av måloppnåelse. Planen kan justeres i forbindelse med
den årlige rapporteringen.
-

-

Instituttene utvikler tiltak i sine handlingsplaner med vekt på å forbedre fastsatte
indikatorer.
Fakultetsledelsen (inkl. administrasjonen) utvikler gjennomgående tiltak i organisasjonen,
og tiltak som ikke faller naturlig inn under noen av instituttene. Tiltakene skal på samme
måte som for instituttene implementere strategien, med vekt på forbedring av resultatene i
utvalgte indikatorer.
Dialogmøter er det formelle samhandlingspunktet mellom fakultetsledelse og instituttene.
Disse skal være samtaler på strategisk nivå, og ha fokus på implementering av strategien
og bruken av strategisk handlingsrom både på fakultets- og instituttnivå. Disse utvikles i
retning av dialogavtaler, hvor de tiltak og satsinger som avtales på dialogmøtene blir
styrende for oppfølging og prioriteringer av ressurser.

Fakultetsstyret har lagt til grunn at prestasjoner knyttet til følgende indikatorer skal
prioriteres for fakultetet som helhet og per institutt:
Forskning
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-

Ekstern finansiering fra konkurransearenaer
o EU-finansiering
o NFR finansiering
o Annen ekstern forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale arenaer
(Kreftforeningen, NIH etc)
- Publikasjonspoeng per førstestilling
Utdanning
-

1. pri søkere per studieplass per studieprogram
Studiepoeng per student
Kandidatproduksjon jf. KDs krav
Gjennomstrømming dr. grad - antall netto årsverk avlagt per ph.d-kandidat

Formidling
-

Open Access publikasjoner
Allmenrettet formidling

Fakultetsledelsen inkl. fakultetsadministrasjonen har en todelt rolle i implementering
av strategien.
- Utvikling og gjennomføring av gjennomgående tiltak i organisasjonen
- Forvaltning og tilpassing av UiTs styringssignaler til fakultetet ovenfor instituttene
Handlingsplanen omhandler gjennomgående tiltak i organisasjonen som
fakultetsledelsen har ansvar for å gjennomføre, og styringssignaler til instituttene.
Tiltakene skal innrettes slik at de i størst mulig grad bidrar til å forbedre de prioriterte
indikatorene fastsatt av fakultetsstyret. Konkrete tidsavgrensede tiltak jf. tidligere
årsplaner for seksjoner og institutt omtales ikke, men kan synliggjøres i dialogavtaler.

Tiltak og styringssignaler
Forskning

Tematiske satsinger
-

Fakultetet skal være koordinator for UiTs tematiske satsing innen «Helse, velferd og
livskvalitet». Befolkningsundersøkelser skal fremmes som et nav for denne satsingen.
Fakultetet skal benytte sitt strategiske handlingsrom for satsinger på helsevitenskapelig
grunnforskning og translasjonsforskning med utgangspunkt i befolkningsundersøkelser,
biobanker og helseregistre.
o Styringssignal: instituttene skal utnytte befolkningsundersøkelser som
forskningsressurs/datakilde.

Ekstern finansiering
-

Fakultetet skal sikre handlingsrom til å prioritere forskningsmiljøer med evne og vilje til å
kunne oppnå ekstern finansiering på etablerte konkurransearenaer. EU, SFF, SFI, SFU,
FriPro og KG Jebsen senter prioriteres. Midler til infrastruktur og rekrutteringsstillinger
skal prioriteres mot dette.
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o

o

Styringssignal: Instituttene skal aktivt arbeide med å identifisere og promotere
særlig konkurransedyktige fokuserte forskningsgrupper samt tverrfaglige
samarbeidskonstellasjoner på tvers av institutt-, fakultets- og institusjonsgrenser.
Styringssignal: Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede
virkemidler til å bygge opp under satsinger på etablerte konkurransearenaer.

Infrastruktur og støttefunksjoner
-

-

Fakultetet skal videreføre arbeidet med organisering av kjernefasiliteter og etablere
langsiktig finansiering.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at sine respektive kjernefasiliteter har
en robust faglig ledelse, ivaretar brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI.
Fakultetet skal videreutvikle forskningsadministrative støttefunksjoner som bygger opp
under søknader og gjennomføring av prosjekter på etablerte konkurransearenaer – særlig
EU.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for en positiv utvikling av de administrative
fagfora og samhandlingen på tvers og mellom nivåene i organisasjonen.

Utdanning

Rekruttering, opptak og portefølje
-

-

-

Fakultetet skal sammen med instituttene jobbe målrettet for å sikre god søking til studiene
jf. handlingsplan for rekruttering.
Fakultetet skal monitorere historikk på de enkelte studieprogram ift. opptak, årlig frafall
og kandidatproduksjon.
o Styringssignal: Instituttene skal kartlegge årsaker til frafall, og fremme tiltak for å
sikre at kandidatproduksjonen som et minimum når KDs krav.
Fakultetet skal særskilt vurdere studietilbud med langvarig svak rekruttering og/eller svak
kandidatproduksjon i forhold til videreføring og/eller revisjon.
o Styringssignal: Ved svak rekruttering og/eller kandidatproduksjon skal
instituttene vurdere studiers innhold, struktur og organisering.
Fakultetet skal pilotere alumnisystem på ett eller flere studieprogram i nært samarbeid
med studentene.

Pedagogikk, utviklingsarbeid og utdanningsledelse
-

-

Fakultetet skal legge til rette for fleksibilisering og digitalisering av studier, herunder
digitale eksamener.
o Styringssignal: Instituttene skal innføre digitale hjemmeeksamener
Fakultetet skal utvikle et nettkurs i veiledning til praksisfeltets veiledere og lærere
(HelPed).
Fakultetet skal etablere en arena for tettere samarbeid mellom ITA, Result, HelPed og
lærere ved Helsefak, og videreutvikle helsefaglig pedagogisk seminar.
Fakultetet skal gjennomføre en pilot med alternativ modell for pedagogisk
basiskompetanse i samarbeid med RESULT.
Fakultetet skal evaluere og evt. videreutvikle AR2 til et funksjonelt verktøy for
utdanningsledelse og som styringsinformasjon for ressursbruk i de enkelte studieprogram.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) og utdanningsforskning
-

Fakultetet skal satse videre på TPS, og søke om SFU innen tverrprofesjonell
samarbeidslæring.
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o

-

Styringssignal: Instituttene skal etablere læringsmål for TPS i alle faser av
helsefaglige studieprogram (tidlig, midt og sent).
Fakultetet skal videreutvikle utdanningssamarbeid med UNN/Helse Nord/kommunal
sektor.
Fakultetet skal legge forholdene til rette for tverrfaglig utdanningsforskning i samarbeid
mellom HelPed, instituttene, tjenestene og andre aktører.
o Instituttene skal sørge for å stimulere vitenskapelige ansatte til
utdanningsforskning og legge forholdene til rette for at ansatte kan formalisere
slik kompetanse gjennom master i helsefaglig pedagogikk.

Formidling
- Fakultetet skal legge forholdene til rette for at allmennrettet formidling registreres i
Cristin. Tildeling over formidlingskomponenten forutsetter registrering i Cristin innen 30.
april hvert år.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at superbrukerne i Cristin gir nødvendig
veiledning for vitenskapelig tilsatte.
- Fakultetet skal informere om mulighetene som ligger i Open Access.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere sine vitenskapelige ansatte til å
publisere i Open Access.
- Fakultetet skal løfte fram de gode faglige historiene og de gode eksemplene internt og
eksternt.

Organisasjon og personal
-

Fakultetet skal evaluere forskningsgruppene og bidra til videreutviklingen av disse.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere målgruppene til aktiv deltagelse i
evaluering, sørge for at ansatte gis tilbud om medarbeidersamtaler, og utvikle
tiltak jf. evalueringens anbefalinger.

-

Fakultetet skal utrede rammer for utvikling av karriereløp for unge særlig talentfulle
forskere/undervisere og gjøre bruk av innstegsstillinger. Oppstartspakker med definerte
resultatmål etableres som rekrutteringstiltak.
o Styringssignal: Instituttene skal identifisere særlig talentfulle yngre medarbeidere
med evne og vilje til forskning og/eller utdanning og sørge for forutsigbare,
resultatbaserte karriereløp.
o Styringssignal: Instituttene skal legge til rette for at nye faste vitenskapelige
ansatte får sammenhengende tid til forskning.
o Styringssignal: Instituttene skal etablere årlige karrieresamtaler som del av
personaloppfølgingen av faste nyansatte vitenskapelige ansatte.

-

Fakultetet skal stille krav til internasjonalisering av forskningssamarbeid, internasjonal
mobilitet, og etablere målrettede virkemidler i forhold til dette (forskningstermin,
utreisestøtte m.m.)
o Styringssignal: Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal mobilitet
og nettverksbygging som fremmer målsetningene om økt deltakelse i Horizon
2020.
o Styringssignal: Internasjonalisering av forskningssamarbeid skal utvikles som et
kvalitetsmål i evaluering og oppfølging av forskningsgrupper.
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-

Fakultetet skal jobbe videre med forbedringsprosesser for å styrke effektivitet og
samhandling i organisasjonen.

-

Fakultetet skal vurdere organisering av den samlede administrasjonen med utgangspunkt i
krav om redusert bemanning iht. avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

-

Helsefak skal ha fokus på intern kommunikasjon, blant annet for å bygge
medarbeiderskap, og bygge opp under felles organisasjonskultur og identitetsarbeid.
Intranett skal implementeres.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg:
1
Strategiplan helsefak - 2014 - 2020
2
Handlingsplan for Helsefak - Indikatorer
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Institutt for klinisk odontologi
Arkivref.: 2017/2686
Dato: 30.05.2017

Det helsevitenskapelige fakultet

Oppfølging av styringssignal - status IKO
Instituttleder Christer Ullbro har innhentet følgende opplysninger angående status for oppfølging av
styringssignaler i handlingsplan 2015 – 2022.
Tematiske satsinger
-Instituttene skal benytte befolkningsundersøkelser som forskningsressurs/datakilde
IKO har fire PhD-studenter (Andreas Schmalfuss, Ioanna Dallari Jacobsen, Hege Nermo, Gro Eirin Holde)
med prosjekt tilknyttet data fra TUS og FitFuture. For tiden planlegges prosjekt om D-vitamin og tannhelse,
samt ett osteoporose-prosjekt.
En forskningsgrupp arbetar främst med basal in vitro forskning och har ej till dags dato ansett att gjorda
befolkningsundersökningar är en resurs för deras arbete. Ett försök gjordes med Tromsö 6 för några år sedan
att registrerar direkt gjorda tandfyllningar för att få uppfattning om longevity och orsaker till problem. Detta
fallerade på grund av ointresse från Fylket och de som skulle göra studien på fältet. Om en undersökning kan
läggas upp så att avvikande reaktioner kan studeras i samband direkt med fyllningsterapi och en uppföljning
skulle detta kunna vara av intresse för framtiden.
Ekstern finansiering
-Instituttene skal aktivt arbeide med å identifisere og promotere særlig konkurransedyktige fokuserte
forskningsgrupper samt tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner på tvers av institutt-, fakultets- og
institusjonsgrenser.
Aktivt forskningssamarbeid skjer mellom Oral økologi (Mohammed Al-Haroni) – IFA, Oral cancer (Anne
Gussgard) – IMB. Oral økologi forskningsgruppe har aktiv samarbeid med klinisk institutt 1, UiB
(Experimental Pathology Research Group) og fra høsten 2017 skal oral økologi forskningsgruppe hospitere en
PhD student for 10 måneder som er finansiert fra SIU i prosjekt knyttet til samarbeid mellom UiT og UiB. I
tillegg, Oral økologi forskningsgruppe i samarbeid med IKM, UiT har fått ekstern penger fra Helse-Nord for å
rekruttere lab tekniker for ett år i et prosjekt mellom UiT, UiB, UiO og Aarhus Universitetet.
Medel för materialforskning i nuläget är stark begränsade på grund av ändrade førningar från Stortinget och
andra finansiärer. Det avsätts i nuläget ej medel till denna typ av basal materialforskning inom odontologin.
Detta medför att samarbete och medel får sökas från andra källor och internationellt. I Norge går pengar till
odontologisk materialforskning i första hand till NIOM men samarbete med dem kan ibland upplevas lite
vanskligt om det skall ske på lika villkor. För vår forskningsgrupp betyder detta att vi har skapat ett
internationellt nätverk och börjar nu processen för att söka medel för detta samarbete.
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I 2017/2018 regne vi med at mer søknader for ekstern finansiering skal leveres til forskjellige
finansieringskilder
-Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede virkemidler til å bygge opp under satsinger på
etablerte konkurrensarenaer.
Linda Stein har søkt forskningstermin for å bygge sin kompetanse innen Oral Health Literacy, som er et
fremtidsrettet tema og der vi forventer at det over tid vil søkes midler innenfor dette temaet. Dette har for en
gruppe ikke varet aktuellt til dags dato, men blir det i framtiden beroende av samarbete med NIOM samt
internationella miljöer.
Infrastruktur og støttefunksjoner
-Styringssignal: Instituttene skal sørge for at deres respektive kjernefasiliteter har en robust faglig ledelse,
ivaretar brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI.
Samarbete for den gruppe som syssler med materialforskning sker fram för allt med IMB och forskargruppen
”Biomaterials used in dentistry and medicine” har själva byggt upp en robust miljö runt hållfasthetsforskning,
microCT samt avvikande reaktioner på dentala polymerbaserade material.
Oral økologi forskningsgruppe har brukt sine fasiliteter som digital PCR med flere prosjekter som involvere
IFA (UiT), IKM (UiT), UiB og Genøk. TDI modellen er alltid implementert i prosjekter med ekstern
samarbeidete i prosjekter med oral økologi forskningsgruppe.
Formidling
- Instituttene skal sørge for at superbrukerne i Cristin gir nødvendig veiledning for vitenskapelig tilsatte
Det er kommet informasjon til vitenskapelig ansatte via epost og rådgiver forskning. Dette skjer kontinuerlig
och superbruker ger bra veiledning och stötte.
-Instituttene skal motivere sine vitenskapelig ansatte til å publisere i Open Access.
Informasjon om Open Access har formidlets av Universitetsbiblioteket på personalmøte. En gruppe anser att
de ikke har fått dessa motiveringar och ser mest til impact och tidskriftsnivåer der ikke alltid open access
passar in. Dock tillhandahåller många av tidskrifterna i dag open access och gruppen publicerar alltid i Open
access om möjlighet ges, men i valet av tidskrift är det andra faktorer som främst styr.
-Har instituttet jobbet systematisk med å løfte fram gode faglige historier internt og eksternt i 2016? Hvordan
er arbeidet lagt opp?
Ukjent på instituttnivå. En av forskergruppene ((DPH&B) har hatt IKOs første forskerlinje-student i
inneværende år. Involverte gruppemedlemmer har bidratt til å fortelle om dette i UITs interne kanaler. Detta
görs med hjälp av de kontinuerliga möten på IKO der presentation från de ulike gruppene skjer.
-Hvordan bruker instituttet intranettet for erfaringsutveksling og informasjonsflyt med og mellom ansatte
generelt, forskere spesielt.
Andre kanaler for eksempel LinkedIn, Research Gate er kanskje viktigere enn Intranettet.
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Organisasjon og personal
Instituttene bes om å rapporter hvilke funn fra forskningsgruppegjennomgangen de har jobbet særskilt med.
Detta har ej arbetas särskilt med tills dags dato. Medarbetarsamtal beräknas ske under hösten 2017.
-Instituttene skal identifisere særlig talentfulle yngre medarbeider med evne og vilje til forskning og/eller
utdanning og sørge for forutsigbare, resultatbaserte karriereløp.
Instituttet har etablerte løp med PhD-studenter og en forskerlinjestudent, der vi håper at disse på sikt kan få
tilbud på post-doc., førsteamanuensis og PhD-stillinger.
När det gäller PhD kandidater i materialgruppen läggs en vidare karriär fram för allt upp för en av de to som
er närmast att disputera. Kandidaten får möjlighet till tjänst efter disputas och möjlighet att fortsätta att bygga
upp en microCT plattform som han kommer att vara expert på.
För en master student skall också tilltag göras så att denne kan få chans att fortsätta med en PhD då han visat
stor talang och intresse. De tilltag som där görs är att se till att han får möjlighet att fortsätta delta i - och driva
- prosjekt som leder till vetenskaplig publikation
-Instituttene skal legge til rette for at nye faste vitenskapelige ansatte får sammenhengende tid til forskning.
IKO er underbemannet og full bemanning på hvert fagområde blir avgjørende for om vitenskapelig ansatte
kan bruke 50% av tida på forskning. Til del har bistillinger hjulpet til at løse underbemanninga i utdanninga.
-Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal mobilitet og nettverksbygging som fremmer
målsetningene om økt deltakelse i Horizon 2020 .
Flere forskergrupper har etablert internasjonale kontakter og nettverk. IKO skal bruke ekstern virkemidler de
har fått i 2017 fra fondet for UIT til å invitere internasjonale akademikere fra Europa og USA i 2017/2018 til
IKO for å gi forelesninger og for å diskutere samarbeid i forskningsprosjekter i fremtiden. I denne
sammenheng fikk oral økologi forskningsgruppe organisere den ”13th European Oral Microbiogy Workshop”
i 2020 som er den ledende vitenskapelige workshop i Europa innen oral økologi /oral mikrobiologi.

Vennlig hilsen

Kirsten P. Amundsen
kontorsjef
–
kirsten.amundsen@uit.no
77 64 91 10
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Status ved ISM for oppfølging av styringssignaler i handlingsplanen
2015-2022
I forbindelse med ISM’s innsats for avbyråkratisering og effektivisering, er denne type rapportering noe
vi ikke har anledning til å bruke mye tid på. Våre svar i blått nedenfor
Forskning
Tematiske satsinger
- Instituttene bes rapportere om gjennomførte tiltak for å inkludere egne forskningsmiljø i T7, samt
tiltak for utvikling av nye tverrfaglige forskningsprosjekter der data fra TUS blir utnyttet.
- ISM er fortsatt tungt inne på utvikling av nye tverrfaglige forskningsprosjekter der data fra TUS blir
utnyttet. Flere søknader til NFR er nylig sendt.
Ekstern finansiering
- Fakultetet skal sikre handlingsrom til å prioritere forskningsmiljøer med evne og vilje til å kunne
oppnå ekstern finansiering på etablerte konkurransearenaer. EU, SFF, SFI, SFU, FriPro og KG Jebsen
senter prioriteres. Midler til infrastruktur og rekrutteringsstillinger skal prioriteres mot dette.
o Styringssignal: Instituttene skal aktivt arbeide med å identifisere og promotere særlig
konkurransedyktige fokuserte forskningsgrupper samt tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner
på tvers av institutt-, fakultets- og institusjonsgrenser.
- ISM arbeider aktivt med å identifisere og promotere særlig konkurransedyktige fokuserte
forskningsgrupper samt tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner på tvers av institutt-, fakultets- og
institusjonsgrenser.
o Styringssignal: Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede virkemidler til å
bygge opp under satsinger på etablerte konkurransearenaer.
- ISM benytter forskningstermin og andre egnede virkemidler til å bygge opp under satsinger på
etablerte konkurransearenaer.
Infrastruktur og støttefunksjoner
- Fakultetet skal videreføre arbeidet med organisering av kjernefasiliteter og etablere langsiktig
finansiering.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at sine respektive kjernefasiliteter har en robust
faglig ledelse, ivaretar brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI.
- ISM er i ferd med å etablere kjernefasiliteter for TUS, Biobank og EUTRO. Alle har en robust faglig
ledelse, og ivaretar brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI
- Fakultetet skal videreutvikle forskningsadministrative støttefunksjoner som bygger opp under
søknader og gjennomføring av prosjekter på etablerte konkurransearenaer – særlig EU.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for en positiv utvikling av de administrative fagfora og
samhandlingen på tvers og mellom nivåene i organisasjonen.
- ISM arbeider kontinuerlig for en positiv utvikling av de administrative fagfora og samhandlingen på
tvers og mellom nivåene i organisasjonen. ISM bruker matrisen i administrative prosesser knyttet til
søknadsarbeid.
- Instituttene bes redegjøre for hvordan de jobber internt med aktiv deltagelse i de administrative
fagfora.
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ISM jobber aktivt også på dette feltet med vekt på å følge overordnede strategiske styringssignaler.

Formidling
- Fakultetet skal legge forholdene til rette for at allmennrettet formidling registreres i Cristin. Tildeling
over formidlingskomponenten forutsetter registrering i Cristin innen 30. april hvert år.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at superbrukerne i Cristin gir nødvendig veiledning
for vitenskapelig tilsatte.
- Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å hjelpe vitenskapelig ansatte til å få registrert sin
allmennrettede formidling i Cristin?
- ISM jobber kontinuerlig for at alle UFF ansatte blir supre brukere under mottoet ‘Glem ikke den siste
F’en i UFF’en’!
- Fakultetet skal informere om mulighetene som ligger i Open Access.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere sine vitenskapelige ansatte til å publisere i Open
Access.
- Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å motivere vitenskapelig ansatte til å publisere i Open
Access?
- ISM har informert sine ansatte om hva som ligger i begrepet Open Access. Etter omfattende
diskusjoner i ulike fora, fornemmer vi at dette nå er oppfattet og blir implementert.
-

-

Fakultetet skal løfte fram de gode faglige historiene og de gode eksemplene internt og eksternt.
Har instituttet jobbet systematisk med å løfte fram gode faglige historier internt og eksternt i 2016?
Hvis ja, hvordan er arbeidet lagt opp?
ISM har alltid vært opptatt av å fortelle gode historier. Selv om ‘gode historier’ ikke alltid er ‘sanne
historier’, arbeides det fra ledelsens side kontinuerlig for at UFF-ansatte kun løfter fram de gode
sanne historier, mao. vi prioriterer formidling av evidensbaserte narrativer!
Hvordan bruker instituttet intranettet for erfaringsutveksling og informasjonsflyt med og mellom
ansatte generelt, forskere spesielt?
På dette feltet ser ISM nå resultatene av et kontinuerlig forbedringsarbeid som har vært et prioritert
fokusområde.

Organisasjon og personal
- Fakultetet skal evaluere forskningsgruppene og bidra til videreutviklingen av disse.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere målgruppene til aktiv deltagelse i evaluering, sørge
for at ansatte gis tilbud om medarbeidersamtaler, og utvikle tiltak jf. evalueringens
anbefalinger.
- Instituttene bes om å rapporter hvilke funn fra forskningsgruppegjennomgangen de har jobbet særskilt
med.
- Ledelsen på ISM har gjort et viktig funn: På fjerde nivå synes godt fungerende fagenheter å være
viktigere for å skape effektiv drift enn en ensidig oppmerksomhet på forskningsgrupper.
-

-

Fakultetet skal utrede rammer for utvikling av karriereløp for unge særlig talentfulle
forskere/undervisere og gjøre bruk av innstegsstillinger. Oppstartspakker med definerte resultatmål
etableres som rekrutteringstiltak.
o Styringssignal: Instituttene skal identifisere særlig talentfulle yngre medarbeidere med evne
og vilje til forskning og/eller utdanning og sørge for forutsigbare, resultatbaserte karriereløp.
ISM har en rekke gode yngre forskere som vi gjør vårt beste for å legge til rette for forutsigbare,
resultatbaserte karriereløp for.
o Styringssignal: Instituttene skal legge til rette for at nye faste vitenskapelige ansatte får
sammenhengende tid til forskning.
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-

-

-

-

-

Instituttene bes rapportere antall tilsettinger i faste forskerstillinger i 2016 samt hvilke tiltak/planer
som er iverksatt mht. sammenhengende tid til forskning.
På ISM legger vi til rette for at alle i faste i undervisnings- og forskerstillinger har sammenhengende
tid til forskning. Vi har ikke tilsatt noen i faste forskerstillinger, vi har heller ikke tilsatt noen i fast
stilling som professor/førsteamanuensis i 2016.
o Styringssignal: Instituttene skal etablere årlige karrieresamtaler som del av
personaloppfølgingen av faste nyansatte vitenskapelige ansatte.
Instituttene bes rapporter i hvilken grad karrieresamtaler tilbys og i hvilken grad nyansatte får hjelp til
karriereplanlegging.
På ISM er det våre klare ambisjon at alle får årlige karrieresamtaler minst en gang i året i tillegg til de
årlige medarbeidersamtaler.
Fakultetet skal stille krav til internasjonalisering av forskningssamarbeid, internasjonal mobilitet, og
etablere målrettede virkemidler i forhold til dette (forskningstermin, utreisestøtte m.m.)
o Styringssignal: Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal mobilitet og
nettverksbygging som fremmer målsetningene om økt deltakelse i Horizon 2020.
ISM støtter internasjonal mobilitet og nettverksbygging.
o Styringssignal: Internasjonalisering av forskningssamarbeid skal utvikles som et kvalitetsmål
i evaluering og oppfølging av forskningsgrupper.
Instituttene bes rapportere hvordan dette følges opp.
På ISM er dette en helintegrert del av vårt kontinuerlige internasjonaliseringsarbeid.

Til slutt: Innenfor universitetssektoren finnes en rekke tellekanter for forskning og undervisning som er
gode indikatorer for aktivitet på instituttene. I stedet for å be instituttledere bruke tid på denne slags
detaljert rapportering, tenk LEAN!
Vennlig hilsen
Jan Abel Olsen, konstituert instituttleder
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Institutt for psykologi
Arkivref.: 2017/2686
Dato: 22.05.2017

Ståle Liljedal

Oppfølging av styringssignaler i handlingsplan 2015-2022 - Svar fra
Institutt for psykologi (IPS)
Institutt for psykologi takker med dette for invitasjonen til å rapportere om hva IPS har gjort og oppnådd i tråd
med styringssignalene i fakultetets handlingsplan 2015-2022.
Forskning
Tematiske satsninger


Styringssignal: Instituttene skal benytte befolkningsundersøkelser som
forskningsressurs/datakilde.

Resultat: Instituttet har målrettet støttet forskere som har tatt initiativ om deltakelse og samarbeid i
befolkningsundersøkelsene Fit Futures, og T7 og har spilt inn mål på psykisk helse, traumer, søvn og smerte.
Instituttet satte av incentivmidler i budsjettåret 2014/15 kr 200000 for å dekke kostnadene ved å få delprosjekter
og variabler inn i befolkningsundersøkelsene ved Helsefak. Dette har resultert i samarbeid på tvers av institutter
om forskning på blant annet traumer, søvn, depresjon, alkoholbruk, frakturer, smerte og fysisk aktivitet.
Instituttets forskere har vunnet Helse Nord midler til forskningsprosjekt på data fra T6 og Fit Futures i 2014 og
2016. Forskere fra instituttet deltar også i planlegging av tverrfaglig samarbeid om forskning på barnehelse.

Ekstern finansiering


Styringssignal: Instituttet skal aktivt arbeide med å indentifisere og promotere særlig
konkurransedyktige forskningsgrupper samt tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner på tvers.

Resultat: Instituttet er i vekst og har tilsatt en rekke unge talentfulle forskere både fra Norge og EU i de senere
år. Disse har etter tur deltatt i det nasjonale programmet for Yngre forskningsledere i psykologi, samt blitt
oppmuntret til søknadsaktivitet på nasjonale og internasjonale arenaer. En av forskerne vant FriPro Biomed
Yngre forskningstalenter i 2015, og 3 av disse var innkalt til intervju i NFR henholdsvis FriPro BioMed og
HumSam i 2016, hvorav 1 vant FriProBiomed Yngre forskningstalenter. Videre har instituttet i 2017 etablert en
ny tverrfakultær forskningsgruppe CARE: Avalanche research and education med hovedfokus på mennekselige
risikofaktorer i skredfarlig terreng. CARE har hovedbase på IPS, er delvis finansiert av og et samarbeid med
UiT nivå 1 (strategisk satsning på skredvarsling og – forskning), IPS (1 ny førsteamanuensis –
forskninggruppeleder), IRS-fakultetet Idrettshøgskolen (1 stipendiat og en førsteamanuensis), BFE-fakultetetHandelshøgskolen (1 førsteamanuensis samt FriPro Yngre forsker), NT-fak (samfunnssikkerhet) samt NVE –
skredvarsling (1 stipendiat). En av våre seniorforskere var med som partner i søknad om et ERC-prosjekt i 2016,
men søknaden nådde ikke opp.
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Styringssignal: Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede virkemidler til å
bygge opp under satsninger på etablerte konkurransearenaer.

Resultat: Instituttets ansatte på forskningstermin med utenlandsopphold er i hovedsak gjesteforskere og bygger
samarbeid ved anerkjente universitet i Tyskland, Nederland, USA og Japan. Stipendiater som har fått
utenlandsstipend besøker forskningsmiljø i EU-land og USA, som kan danne grunnlag for fremtidige søknader.

Infrastruktur og støttefunksjoner


Styringssignal: Instituttene skal sørge for at sine respektive kjernefasiliteter har en robust faglig
ledelse, ivaretar brukerrådsfunksjon og implementerer TDI.

Resultat: Instituttet har ingen av fakultetets kjernefasiliteter. TDI er implementert.


Styringssignal: Instituttene skal sørge for en positiv utvikling i administrative fagfora og
samhandlingen på tvers og mellom nivåene i organisasjonen.

Resultat: Instituttet har utviklet god kompetanse for forskerstøtte for NFR-prosjekter og andre nasjonale arenaer
og samhandler med fakultetets forskerstøttefunksjoner. For EU-søknader har forskere også hatt nytte av
forskerstøtte på Nivå 1.Instituttet deltar aktivt i alle administrative fagfora på fakultetet og har vært representert
i flere komiteer og arbeidsgrupper. Kommunikasjon og samarbeid på tvers og i linjen fungerer utmerket.

Formidling


Styringssignal: Instituttene skal sørge for at superbrukere i Cristin gir nødvendig veiledning for
vitenskapelig ansatte.

Resultat: Instituttets superbruker er i jevnlig dialog med de vitenskapelig ansatte med påminnelser og
kvalitetssikring av registrering av både forskningsproduksjon og formidling i Cristin. IPS har flere aktive
allmennrettede formidlere og er av de mest aktive formidlere på fakultetet. Det meste av dette blir registrert i
Cristin, men her finnes potensiale for forbedring i registrering.


Styringssignal: Instituttene skal motivere sine vitenskapelige ansatte til å publisere i Open
Access.

Resultat: Instituttet har stadig oppmerksomhet på dette. Instituttet har nært samarbeid med publiseringsutvalget
ved UiT og med bibliotekstjenesten. Stipendiater og ansatte blir orientert om ordningen med publiseringsstøtte
og oppfordret til å bruke open access. Open access, open accept og open data er tema for IPS instituttseminar
2017.
Instituttet bruker i økende grad Seksjon for formidlingstjenester og har samarbeidet med disse om flere
arrangementer, samt om spredning av gode historier.
En historie som har vakt stor internasjonal oppmerksomhet er at en av våre tidligere studenter, Tom Johnsen,
sammen med en av våre professorer, Oddgeir Friborg, i 2015 fikk publisert en bearbeidet versjon av sin
hovedoppgave, en metaanalyse som demonstrerer fallende effekt av kognitiv terapi for depresjon i ett av de
høyest rangerte psykologitidskriftene: Psychological Bulletin (Imp fact 14,8). Artikkelen har vakt en voldsom
debatt internasjonalt og «Johnsen & Friborg» er blitt et begrep i psykoterapiforskningskretser. Det er publisert
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en rekke svar og gjensvar fra Johnsen og Friborg i samme tidsskrift – senest i 2017. Instituttet bruker egne
nettsider, Facebook og i noen grad Twitter for å spre nyheter om publikasjoner.
Instituttet bruker i økende grad intranettet for informasjonsflyt, og det er vår 2017 opprettet egen side på IPS
intranett for forskerstøtte.
Organisasjon og personal
 Styringssignal: Instituttene skal motivere målgruppene til aktiv deltakelse i evaluering, sørge
for at ansatte gis tilbud om medarbeidersamtaler, og utvikle tiltak jfr. Evalueringenes
anbefalinger.
IPS har fulgt opp arbeidsmiljøundersøkelsen ARK med å følge anbefalingene om tiltak som kom frem der:
opprettholde miljøtiltak som fredagskaffe, velkomst av nye medarbeidere, instituttseminar, samt å bruke
høstferie- og vinterferieperiodene som forskningsuker/fordypningsuker for både vitenskapelig og
administrativt personale.
Forskningsgruppegjennomgangen viste positiv utvikling i alle forskningsgrupper, med stor og målrettet
søknadsaktivitet, samt langsiktig plan for søknadsaktivitet i flere. Det viktigste identifiserte behovet er økt
ekstern søknadsaktivitet. Imidlertid viser aktiviteten og resultatene i 2015 og 2016 at IPS søknader får gode
evalueringer og gir god uttelling i NFR. Disse prosjektene kan fungere som piloter for større ERC-søknader i
fremtiden. Disse ligger nok fortsatt 2-3 år frem i tid.
IPS instituttseminar høst 2015 hadde oppfølging av stipendiater som tema, og resulterte i at det ble laget
veiledende rutiner for forventingsavklaring og tidsplan for stipendiat og veileder. Disse rutinene har spredd
seg til fakultetet og resten av universitetet.
Alle ansatte ved IPS får åpen invitasjon til medarbeidersamtaler 2-3 ganger i året. Forsknngsgruppeledere har
fast årlig medarbeidersamtale.


Styringssignal: Instituttet skal identifisere særlig talentfulle yngre medarbeidere med evne og
vilje til forskning og/eller utdanning og sørge for forutsigbare, resultatbaserte karriereløp.

Unge forskere ved IPS blir oppfordret og støttet til å delta på Yngre forskningsledere i psykologi, noe 9 unge
forskere har deltatt på siden 2014. De kvinnelige forskerne som er nær professorkompetanse er fremmet for
Opprykksprosjektet, og blir fulgt opp i dette. Instituttet bruker også interne forskningsmidler til å dele ut
småforskningsmidlere som setter unge forskere i stand til å gjøre pilotundersøkelser. Alle nyansatte har
anledning til å søke om redusert undervisningsplikt første ansettelsesår og dette brukes aktivt, sammen med at
de får tilgang på noe mer midler til forskning, om enn beskjedne beløp. Instituttet har vurdert å bruke
innstegsstillinger, men instituttstyret har i en sak dette var foreslått, ikke funnet at stillingskategorien egnet
seg for området.
Alle nyansatte som mangler universitetspedagogisk basiskompetanse blir ansatt på kvalifiseringsvilkår og må
fullføre basiskompetansen innen tre år for fast ansettelse. Dette fungerer svært bra, og er nær 100%
gjennomført for nyansatte. Universitetslektorer med interesse for det, er blitt fremmet for
førstelektorprogrammet, og har også fått støtte til å søke FUU om midler til utenlandsopphold. Denne
ordningen har vært vellykket.


Styringssignal: Instituttene skal legge til rette for at nye faste vitenskapelig ansatte får
sammenhengende tid til forskning.
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Instituttet praktiserer redusert undervisningsplikt i første ansettelsesår. Videre blir forskere som har vunnet
større forskningsmidler fra NFR gitt anledning til å søke redusert undervisningsplikt i det første prosjektåret.
For øvrig fremmes alle som oppfyller kriteriene til FoU-termin.


Styringssignal: Instituttene skal etablere årlige karrieresamtaler som del av oppfølgingen av
faste nyansatte vitenskapelige ansatte.

Alle nyansatte tas imot med velkomstsamtale med instituttleder, kontorsjef og forskningsgruppeleder. Dette
blir fulgt opp med nytt møte etter 1-2 mnd. De årlige medarbeidersamtalene med nyansatte har i stor grad
karriereplanlegging som tema og dette brukes aktivt ved at det settes tydelige kort- og langsiktige mål.


Styringssignal: Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal mobilitet og
nettverksbygging som fremmer målsetningene om økt deltakelse i Horizon 2020.

Instituttet har de senere år rekruttert unge talentfulle forskere med doktorgrad fra Tyskland, Nederland og
Ungarn, foruten Norge, og stipendiater med mastergrad fra Nederland, Frankrike, Sverige og Tyskland,
foruten Norge, og er således i ferd med å bygge et naturlig generisk oppstått internasjonalt nettverk inn i
instituttet. Instituttet sender i år forskere og stipendiater på utenlandsopphold til bla Tyskland, Nederland,
USA, Japan og UK, der de vil samarbeide med forskningsgrupper ved anerkjente institutsjoner.


Styringssignal: Internasjonalisering av forskningssamarbeid skal utvikles som et kvalitetsmål
i evaluering og oppfølging av forskningsgrupper.

Resultat: Alle IPS forskningsgrupper har internasjonale samarbeidspartnere.

Vennlig hilsen

Ingunn Skre
instituttleder
–
ingunn.skre@uit.no
77 64 54 46
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Institutt for klinisk medisin
Arkivref.: 2017/2686

Dato: 01.06.17

Det helsevitenskapelige fakultet

Status ved IKM for oppfølging av styringssignaler i handlingsplanen 2015-2022.
Det vises til brev datert 5. mai der oppfølging av styringssignaler etterspørres. Nedenfor
følger svar og kommentarer til de enkelte punkter vedrørende tiltak og styringssignaler:
Forskning
Tematiske satsinger
Fakultetet skal benytte sitt strategiske handlingsrom for satsinger på
helsevitenskapelig grunnforskning og translasjonsforskning med utgangspunkt i
befolkningsundersøkelser, biobanker og helseregistre.

Styringssignal: instituttene skal utnytte befolkningsundersøkelser som
forskningsressurs/datakilde.
Instituttene bes rapportere om gjennomførte tiltak for å inkludere egne
forskningsmiljø i T7, samt tiltak for utvikling av nye tverrfaglige
forskningsprosjekter der data fra TUS blir utnyttet.
Svar: IKMs forskningsportefølje omfatter nær alle aspekter av klinisk medisin, inklusive
telemedisin og e-helse. Våre 19 forskningsgrupper er engasjert i basalforskning, klinisk
forskning, epidemiologi og ulike varianter av translasjonsforskning.
I den siste oppdateringen over prosjekter i den 7. Tromsøundersøkelsen (T7) er IKM
medansvarlig for 23 av 51 prosjekter (45 %). Det er ikke aktuelt med ytterligere
stimuleringstiltak for å inkludere instituttets forskningsmiljøer i T7.

Ekstern finansiering
Fakultetet skal sikre handlingsrom til å prioritere forskningsmiljøer med evne og
vilje til å kunne oppnå ekstern finansiering på etablerte konkurransearenaer. EU,
SFF, SFI, SFU, FriPro og KG Jebsen senter prioriteres. Midler til infrastruktur
og rekrutteringsstillinger skal prioriteres mot dette.

Styringssignal: Instituttene skal aktivt arbeide med å identifisere og
promotere særlig konkurransedyktige fokuserte forskningsgrupper samt
tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner på tvers av institutt-, fakultets- og
institusjonsgrenser.
Instituttene bes rapportere om eventuelle gjennomførte og/eller pågående tiltak
knyttet til dette styringssignalet. Er slike grupper indentifisert? Og i så fall,
hvilken oppfølging/tilrettelegging tilbys disse?
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Styringssignal: Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede
virkemidler til å bygge opp under satsinger på etablerte
konkurransearenaer.
Instituttene bes redegjøre for hvordan dette styringssignalet har påvirket
prioritering av FoU-terminsøknader, samt gi noen eksempler.
Svar: IKM er vertskap for Fakultetets eneste KG Jebsen-senter, som også har ambisjoner om
videreutvikling til SFF. Vi er i tillegg vertskap for én av årets søknader om tilsvarende senter.
Vi oppmuntrer forskningsgrupper repetitivt til søknad om ekstern finansiering. Ikke minst har
vi signalisert at begrensninger i instituttets egne driftsmidler nødvendiggjør dette. Grunnet
instabilitet i staben (manglende fast forskningsrådgiver) har vi ikke kunnet tilby den støtte
som vi hadde ønsket til de som fremmer søknader.
Vi har ingen eksempler på hvordan forskningstermin eller tilsvarende egnede virkemidler
stimulerer satsinger som nevnt ovenfor.

Infrastruktur og støttefunksjoner
Fakultetet skal videreføre arbeidet med organisering av kjernefasiliteter og
etablere langsiktig finansiering.

Styringssignal: Instituttene skal sørge for at sine respektive
kjernefasiliteter har en robust faglig ledelse, ivaretar
brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI.
Fakultetet skal videreutvikle forskningsadministrative støttefunksjoner som bygger
opp under søknader og gjennomføring av prosjekter på etablerte
konkurransearenaer – særlig EU.

Styringssignal: Instituttene skal sørge for en positiv utvikling av de
administrative fagfora og samhandlingen på tvers og mellom nivåene i
organisasjonen.
Instituttene bes redegjøre for hvordan de bruker matrisen i administrative
prosesser knyttet til søknadsarbeid.
Instituttene bes redegjøre for hvordan de jobber internt med aktiv deltagelse i de
administrative fagfora.
Svar: Etableringen av kjernefasilitetene er fremdeles en pågående prosess. Vi har ansvar for
kjernefasilitetene i genomikk og preklinisk PET/CT. Vi anser at begge har robust ledelse.
Implementeringen av TDI er godt i gang, mens brukerrådene gjenstår å få på plass.
Forskningsadministrative støttefunksjoner har vært et område vi mangler stabilitet i som følge
av permisjon etterfulgt av oppsigelse. Forskningsrådgiver i permanent stilling er på plass fra
1. juni.
Forskningsrådgiver ved IKM har bistått ISM med infrastruktursøknad. Det samarbeides med
forskningsrådgivere ved flere institutter, i særlig grad med IMB.
Kontorsjef, personal-, økonomi- og forskningsrådgiver, deltar fast i respektive fagfora som
administrativt lederforum, personal-, økonomi-, forskningsforum. Studiekonsulenter deltar i
studieadministrativt forum samt i møter med øvrige studiekonsulenter for legeutdanningen
ved Enhet for legeutdanning.
Formidling
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Fakultetet skal legge forholdene til rette for at allmennrettet formidling
registreres i Cristin. Tildeling over formidlingskomponenten forutsetter
registrering i Cristin innen 30. april hvert år.

Styringssignal: Instituttene skal sørge for at superbrukerne i Cristin gir
nødvendig veiledning for vitenskapelig tilsatte.
Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å hjelpe vitenskapelig ansatte til å få
registrert sin allmennrettede formidling i Cristin?
Fakultetet skal informere om mulighetene som ligger i Open Access.

Styringssignal: Instituttene skal motivere sine vitenskapelige ansatte til å
publisere i Open Access.
Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å motivere vitenskapelig ansatte til å
publisere i Open Access?
Fakultetet skal løfte fram de gode faglige historiene og de gode eksemplene
internt og eksternt.
Har instituttet jobbet systematisk med å løfte fram gode faglige historier internt
og eksternt i 2016? Hvis ja, hvordan er arbeidet lagt opp?
Hvordan bruker instituttet intranettet for erfaringsutveksling og informasjonsflyt
med og mellom ansatte generelt, forskere spesielt?

Svar: Vi har betydelig rom for å øke den allmennrettede formidlingen ved IKM. Best hos oss
er KG Jebsen TREC, som har satt dette i system. Vi fortsetter å oppmuntre til allmennrettet
formidling og registrering i Cristin, og har tidligere år brukt instituttets tildeling av
formidlingsmidlene til en intern formidlingspris. Vi har superbrukere som godt ivaretar slik
registrering og kan levere tips og hjelp der det trengs.
Vitenskapelig publisering skjer ennå etter tradisjonelt mønster hvor Open Access nok ikke er
i tilstrekkelig fokus, tross stadig påminning.
Vi har ikke arbeidet systematisk med de gode faglige historiene ved IKM.
Vi anser ikke at intranettet i tilstrekkelig grad når våre ansatte og forskningsgrupper og bruker
dette lite til formidling av informasjon. En utfordring er våre ansatte med hovedstilling i
helseforetak, der den daglig innlogging skjer på hovedarbeidsgivers hjemmesider.
Organisasjon og personal
-

-

Fakultetet skal evaluere forskningsgruppene og bidra til videreutviklingen av
disse.

Styringssignal: Instituttene skal motivere målgruppene til aktiv deltagelse
i evaluering, sørge for at ansatte gis tilbud om medarbeidersamtaler, og
utvikle tiltak jf. evalueringens anbefalinger.
Instituttene bes om å rapporter hvilke funn fra forskningsgruppegjennomgangen
de har jobbet særskilt med.

Svar: Gjennomgang av forskningsgruppene (FG) har fulgt det mønster som det ble lagt opp til
av Helsefak. Ved årsskiftet 2016/17 hadde 17 av 19 grupper levert sin utviklingsplan. En
gruppe hadde fått utsettelse og en har ikke levert tross purringer. Per 1. mars 2017 var det
avholdt dialogmøter ved 12 av gruppene. TREC, som også er en FG ved instituttet, har sitt
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eget administrative råd og det er ikke planlagt dialogmøte der. Etter 1. mars har det ikke vært
tid til videreføring av denne oppfølgingen.
Felles for alle gruppene er store ambisjoner som hemmes av mangel på personell, spesielt
forskningskompetente i 100 % stilling (postdoktor eller høyere), men også driftsmidler og til
en viss grad areal (samlokalisasjon, tilstrekkelig laboratorieareal).
-

-

-

-

Fakultetet skal utrede rammer for utvikling av karriereløp for unge særlig
talentfulle forskere/undervisere og gjøre bruk av innstegsstillinger.
Oppstartspakker med definerte resultatmål etableres som rekrutteringstiltak.

Styringssignal: Instituttene skal identifisere særlig talentfulle yngre
medarbeidere med evne og vilje til forskning og/eller utdanning og sørge
for forutsigbare, resultatbaserte karriereløp.
Instituttene bes rapportere hva som er gjort for å identifisere slike kandidater,
hvor mange slike som er identifisert, og eksempler på hva som er besluttet av
rammer/tiltak

Styringssignal: Instituttene skal legge til rette for at nye faste
vitenskapelige ansatte får sammenhengende tid til forskning.
Instituttene bes rapportere antall tilsettinger i faste forskerstillinger i 2016 samt
hvilke tiltak/planer som er iverksatt mht. sammenhengende tid til forskning.

Styringssignal: Instituttene skal etablere årlige karrieresamtaler som del
av personaloppfølgingen av faste nyansatte vitenskapelige ansatte.
Instituttene bes rapporter i hvilken grad karrieresamtaler tilbys og i hvilken grad
nyansatte får hjelp til karriereplanlegging.

Svar: Ved KG Jebsen TREC er det utlyst innstegsstilling. IKMs spesielle
personellstruktur med en stor andel bistillinger gjør at muligheten i praksis for økt antall
innstegsstillinger er begrenset.
IKM har store utfordringer med økt ressursbehov i forbindelse med ny studieplan.
Muligheten for å fristille ansatte fra undervisning er begrenset. For leder for KG Jebsen
TREC og for kandidat til miljøstøttesatsingen i psykiatri er dette imidlertid forsøkt
gjennomført.
P.t. tilbys ikke karrieresamtaler til IKMs ansatte. Tradisjonelt er leger hos oss
karrierebevisste og søker mulighet for opparbeiding av professorkompetanse der dette er
gjennomførbart, også for ansatte i bistilling. Ut over dette kunngjøres
kompetansebyggende kurs (pedagogisk mappe, etc) til de vi vet dette er aktuelt for.
-

-

-

Fakultetet skal stille krav til internasjonalisering av forskningssamarbeid,
internasjonal mobilitet, og etablere målrettede virkemidler i forhold til dette
(forskningstermin, utreisestøtte m.m.)

Styringssignal: Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal
mobilitet og nettverksbygging som fremmer målsetningene om økt
deltakelse i Horizon 2020.
Instituttene bes rapportere hvorvidt de har iverksatt spesifikke tiltak.

Styringssignal: Internasjonalisering av forskningssamarbeid skal utvikles
som et kvalitetsmål i evaluering og oppfølging av forskningsgrupper.
Instituttene bes rapportere hvordan dette følges opp.
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Svar: IKM har forskere med en høy andel samarbeidspartnere i EU og andre utland. Dog er
det rom for ytterligere stimulering. Spesifikke tiltak er ikke iverksatt.

Vennlig hilsen

Eyvind J. Paulssen
Instituttleder
–
eyvind.j.paulssen@uit.no
77 62 08 91

Arvid Inge Paulsen
Kontorsjef

arvid.paulsen@uit.no
77 62 08 94

Vedlegg
1. <tekst>
2. <tekst>

Kopi: <mottaker>
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Institutt for medisinsk biologi
Arkivref.: 2017/2686
Dato: 01.06.2017

Det helsevitenskapelige fakultet

Status ved IMB - oppfølging av styringssignaler i handlingsplanen
2015-2022

Forskning
Tematiske satsninger
Instituttet har ikke gjennomført konkrete tiltak med tanke på inkludering av egne forskningsmiljø i
T7. Det er imidlertid flere grupper som på eget initiativ er med, bl.a. forskningsgruppe for vertmikrobe interaksjoner (HMI) og Translasjonell Kreftforskning.
Flere av grunnforskningsmiljøene ved IMB driver imidlertid utstrakt brukt av biobanker.

Ekstern finansiering
IMB har flere forskningsgrupper som markerer seg både på nasjonale og internasjonale arenaer. Vi
ønsker særlig å fremheve Molekylær Kreftforskning (MCRG) ved Terje Johansen, Vert-mikrobe
interaksjoner (HMI) ved Johanna Sollid, Vaskulærbiologi (VBRG) ved Bård Smedsrød og Lorena
Arranz, som ble rekruttert i forbindelse med miljøstøtteutlysningen, har lyktes med å etablere en egen
forskningsgruppe (Stem Cell Aging and Cancer) og et veldrevet laboratorium innen
blodkreftforskning.
Alle disse gruppene er involvert i samarbeid med andre institutter, fakulteter og institusjoner, og har
de siste to årene til sammen innhentet over 90 millioner kroner i ekstern forskningsfinansiering.
Samtlige forskningsgrupper ved IMB får kontinuerlig administrativ oppfølging gjennom økonomi- og
forskningsseksjonen ved instituttet. Med unntak av SAC får imidlertid ingen av disse gruppene noen
form for «spesialbehandling». Samtlige av gruppene har i dialogmøter gitt uttrykk for at de er godt
tilfreds med den administrative oppfølgingen som tilbys ved instituttet.
Vi har gode erfaringer med strategisk bruk av FoU-terminer mtp. ekstern finansiering ved IMB. Ved
forskningsgruppen RNA og molekylær patologi (RAMP), som for tiden er inne i et generasjonsskifte,
har to førsteamanuenser i konsolideringsfasen søkt forskningstermin det siste året. Begge to sikret seg
i fjor høst forskningsfinansiering fra Helse Nord.

Infrastruktur og støttefunksjoner
Instituttets kjernefasiliteter fungerer veldig bra med god hjelp av de ansvarlige. Flere publikasjoner
beviser at kjernefasiliteter er viktig for forskningsgruppe på IMB (ansatte ved proteomikk og KAM er
medforfattere på publikasjoner fra forskningsgrupper på IMB).
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Der det er relevant, nyttiggjør IMB seg av matrisen i administrative prosesser ifbm. søknadsarbeid.
Dette gjelder særlig større søknadsinitiativer som SFF og Toppforsk, hvor vi har fått meget god hjelp
og oppfølging fra økonomirådgiverne i sentraladministrasjonen. Flere av forskningsgruppene har også
gitt positive tilbakemeldinger om bistanden de får fra EU-rådgiver Inge Nilsen.
IMB blir ofte forespurt om å yte bistand til andre enheter ifbm. søknadsarbeid. I utgangspunktet
strekker vi oss alltid langt for å hjelpe til, men må også sette grenser når jobben blir for omfattende.
Selv om vi normalt har en tilfredsstillende bemanningssituasjon på IMB, har vi ikke anledning til å
avse ressurser til andre enheter over lengre tid.
Vi har ellers god og regelmessig kontakt med rådgivere både på fakultetet og på de andre instituttene i
økonomiske og administrative spørsmål generelt.
Instituttet har ambisjoner om å være en aktiv deltager og bidragsyter i administrative fagfora ved
fakultetet. Foraene har god oppslutning på IMB, og vi er som regel alltid representert med flere
personer. IMB har flere ganger det siste året også bidratt til både program og programutvikling i
økonomiforum og forskningsforum.

Formidling
Forskningsgruppene ved IMB får hjelp fra administrasjonen til å registrere sin allmennrettede
formidling i Cristin, og får også påminnelser ifbm. fristene, men vi har til nå ikke systematisert dette
arbeidet ytterligere. Det ble ikke iverksatt særlige tiltak i 2016, men dette er et punkt vi vil ha større
fokus på framover. Får vi ikke hjelp fra Heidi om det trenges? Heidi er også flink å påminne oss om
fristen for registrering.
Heller ikke innen Open Access har instituttet iverksatt særlige tiltak i 2016. Vårt inntrykk er at alle
forskere ved IMB ser verdien av Open Access, og at de er motivert for å publisere forskningen sin
åpent. Langt de fleste av publikasjonene våre blir gjort fritt tilgjengelige, men vi er kjent med at
fagpolitiske og/eller økonomiske hensyn på gruppene i noen tilfeller har ført til at publikasjoner ikke
har blitt det.
IMB har til nå ikke systematisert arbeidet med oppfølging og formidling av gode faglige historier.
Pga. kapasitetsutfordringer i administrasjonen og hensynet til andre viktige driftsoppgaver, har dette
området ikke fått høy prioritet. Det samme gjelder bruken av intranettet som forum for
erfaringsutveksling og informasjonsflyt. Ved IMB brukes intranettet mest av administrasjonen, og
vårt inntrykk er at de vitenskapelig ansatte foreløpig opplever det som et lite relevant verktøy. Vi
lytter gjerne til innspill og erfaringer fra andre enheter når det gjelder å gjøre intranettet mer relevant
for de vitenskapelig ansatte.

Organisasjon og personal
I forbindelse med forskningsgruppegjennomgangen ble det gjennomført gode dialoger med alle de
fast vitenskapelige ansatte i hver forskningsgruppe. I tillegg har instituttledelsen en god dialog i det
daglige med forskningsgruppene. Videre har alle teknisk/administrativt tilsatte fått tilbud om
medarbeidersamtale. Gjennomføring av medarbeidersamtale for de vitenskapelige ansatte er delegert
til forskningsgruppeleder (og fagenhetsansvarlig). Det har vært vanskelig å prioritere å kontrollere at
alle vitenskapelig ansatte får tilbud om slike samtaler. Det har i liten grad vært gjennomført formelle
medarbeidersamtaler mellom instituttleder og forskningsgruppelederne.
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Det har vært fokusert ekstra på å sikre tilstrekkelig og kontinuerlig teknisk bistand til
forskningsgruppene. Dette er løst ved å refordele ingeniørstillinger mellom forskningsgrupper, ansette
vikarer, justere stillingsprosenter og gjort enkelte midlertidige stillinger fast.
Det er også viktig for instituttet å tilby god og adekvat administrativ støtte til de ansatte, på deres
premisser.
Instituttet har identifisert særlig talentfulle yngre arbeidstakere som en del av
forskningsgruppegjennomgangen. Vi vil her særlig peke på Erik Knutsen og Fatemeh Askarian.
Førstnevnte har vært hjulpet med mellomfinansiering for å opprettholde ansettelsesforholdet i påvente
av eksternt finansiert postdok. Sistnevnte har fått god oppfølging både på forskningsgruppen og i
administrasjonen. Hun er en attraktiv forsker som har tilbud fra andre universitet. Vi jobber med å
finne løsninger for videre finansiering for henne.
Når det gjelder oppstartspakker har instituttet hatt begrensede muligheter for større satsinger (ut over
det som er gjort for Lorena Arranz. Vi har imidlertid prioritert nytilsatte ved tildeling av de årlige
smådriftsmidler.
I 2016 ble det tilsatt 4 personer i faste førsteamanuensisstillinger og ingen nye professorer. To av
disse har tilknytting til ernæringsstudiet, en til bioingeniørutdanninga og en til fagenheten fysiologi.
Felles for dem alle er at de ble tilsatt på bakgrunn av instituttets behov for undervisningskapasitet. Det
har derfor også vært nødvendig å prioritere undervisningsoppgaver i en oppstartsfase og det er neppe
gjennomførbart å sette av sammenhengende tid til forskning. Det har vært gjennomført
oppstartssamtaler for å avklare forventninger til disse personene, men ikke karrieresamtaler.
IMB oppfordrer de ansatte til større grad av internasjonalisering og mobilitet. I 2016 kom det inn 6
søknader om FoU-termin. Selv om mange får innvilget FoU-termin så er det en utfordring for
gjennomføringen at bare et fåtall får innvilget økonomisk støtte til utenlandsopphold fra fakultetet.
Ved enkelte anledninger har instituttet kunnet legge ekstra til rette for utenlandsopphold. Et eksempel
på dette er at vi har tillatt forskningsopphold utenom FoU-ordningen (How, Khan, Song) og
omfordelt på undervisningsoppgaver slik at dette var mulig.

Vennlig hilsen

Siv Rist Richardsen
kontorsjef
–
siv.r.richardsen@uit.no
77 64 46 04
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref.: 2017/2686
Dato: 05.05.2017

Institutt for farmasi
Institutt for helse- og omsorgsfag
Institutt for klinisk medisin
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for medisinsk biologi
Institutt for psykologi
Institutt for samfunnsmedisin
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord

Status ved instituttene for oppfølging av styringssignaler i
handlingsplanen 2015-2022
Som en del av oppfølgingen av vedtatt strategi for Helsefak (2014/1597-17) og handlingsplan for
perioden 2015-2022 (2014/1597-20) skal administrasjonen årlig legge fram en rapport om måloppnåelse
innen forskningsindikatorene, samt status for oppfølgingen av styringssignalene i handlingsplanen. I
«Rapport forskning – 2015» ble det fokusert på forskningsindikatorene, mens fakultetsledelsen ønsker å
inkludere status for oppfølgingen av styringssignalene i rapporten for aktiviteten i 2016. Rapporten vil
således inneholde en del med fokus på indikatorene og en del med fokus på styringssignalene.
Rapporten vil bli lagt fram for FS 19. juni.
For å oppsummere status for oppfølgingen av styringssignalene trenger vi tilbakemelding fra hvert
institutt innen 1. juni.
Nedenfor følger beskrivelse av styringssignalene til instituttene som er relevant for forskning. Etter noen
av styringssignalene følger også en tekst som er ment som hjelp til å utforme svar. Det legges også opp
til å drøfte spørsmål knyttet til denne bestillingen i kommende ledermøter.
Status for alle styringssignal som er inkludert nedenfor skal besvares.
Det er viktig å svare mest mulig konkret om hvilke tiltak som er iverksatt for hvert styringssignal.
Ettersom handlingsplanen gjelder for perioden 2015-2022 forventes det ikke at instituttene har
gjennomført tiltak for alle styringssignalene.
Tiltak og styringssignaler
Forskning

Tematiske satsinger
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Fakultetet skal benytte sitt strategiske handlingsrom for satsinger på helsevitenskapelig
grunnforskning og translasjonsforskning med utgangspunkt i befolkningsundersøkelser, biobanker og
helseregistre.
o Styringssignal: instituttene skal utnytte befolkningsundersøkelser som
forskningsressurs/datakilde.
Instituttene bes rapportere om gjennomførte tiltak for å inkludere egne forskningsmiljø i T7, samt
tiltak for utvikling av nye tverrfaglige forskningsprosjekter der data fra TUS blir utnyttet.

Ekstern finansiering
- Fakultetet skal sikre handlingsrom til å prioritere forskningsmiljøer med evne og vilje til å kunne
oppnå ekstern finansiering på etablerte konkurransearenaer. EU, SFF, SFI, SFU, FriPro og KG Jebsen
senter prioriteres. Midler til infrastruktur og rekrutteringsstillinger skal prioriteres mot dette.
o Styringssignal: Instituttene skal aktivt arbeide med å identifisere og promotere særlig
konkurransedyktige fokuserte forskningsgrupper samt tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner
på tvers av institutt-, fakultets- og institusjonsgrenser.
- Instituttene bes rapportere om eventuelle gjennomførte og/eller pågående tiltak knyttet til dette
styringssignalet. Er slike grupper indentifisert? Og i så fall, hvilken oppfølging/tilrettelegging tilbys
disse?
o Styringssignal: Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede virkemidler til å
bygge opp under satsinger på etablerte konkurransearenaer.
- Instituttene bes redegjøre for hvordan dette styringssignalet har påvirket prioritering av FoUterminsøknader, samt gi noen eksempler.

Infrastruktur og støttefunksjoner
- Fakultetet skal videreføre arbeidet med organisering av kjernefasiliteter og etablere langsiktig
finansiering.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at sine respektive kjernefasiliteter har en robust
faglig ledelse, ivaretar brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI.
- Fakultetet skal videreutvikle forskningsadministrative støttefunksjoner som bygger opp under
søknader og gjennomføring av prosjekter på etablerte konkurransearenaer – særlig EU.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for en positiv utvikling av de administrative fagfora og
samhandlingen på tvers og mellom nivåene i organisasjonen.
- Instituttene bes redegjøre for hvordan de bruker matrisen i administrative prosesser knyttet til
søknadsarbeid.
- Instituttene bes redegjøre for hvordan de jobber internt med aktiv deltagelse i de administrative
fagfora.

Formidling
- Fakultetet skal legge forholdene til rette for at allmennrettet formidling registreres i Cristin. Tildeling
over formidlingskomponenten forutsetter registrering i Cristin innen 30. april hvert år.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at superbrukerne i Cristin gir nødvendig veiledning
for vitenskapelig tilsatte.
- Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å hjelpe vitenskapelig ansatte til å få registrert sin
allmennrettede formidling i Cristin?
-

Fakultetet skal informere om mulighetene som ligger i Open Access.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere sine vitenskapelige ansatte til å publisere i Open
Access.
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-

Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å motivere vitenskapelig ansatte til å publisere i Open
Access?

-

Fakultetet skal løfte fram de gode faglige historiene og de gode eksemplene internt og eksternt.
Har instituttet jobbet systematisk med å løfte fram gode faglige historier internt og eksternt i 2016?
Hvis ja, hvordan er arbeidet lagt opp?

-

Hvordan bruker instituttet intranettet for erfaringsutveksling og informasjonsflyt med og mellom
ansatte generelt, forskere spesielt?

Organisasjon og personal
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultetet skal evaluere forskningsgruppene og bidra til videreutviklingen av disse.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere målgruppene til aktiv deltagelse i evaluering, sørge
for at ansatte gis tilbud om medarbeidersamtaler, og utvikle tiltak jf. evalueringens
anbefalinger.
Instituttene bes om å rapporter hvilke funn fra forskningsgruppegjennomgangen de har jobbet særskilt
med.
Fakultetet skal utrede rammer for utvikling av karriereløp for unge særlig talentfulle
forskere/undervisere og gjøre bruk av innstegsstillinger. Oppstartspakker med definerte resultatmål
etableres som rekrutteringstiltak.
o Styringssignal: Instituttene skal identifisere særlig talentfulle yngre medarbeidere med evne
og vilje til forskning og/eller utdanning og sørge for forutsigbare, resultatbaserte karriereløp.
Instituttene bes rapportere hva som er gjort for å identifisere slike kandidater, hvor mange slike som
er identifisert, og eksempler på hva som er besluttet av rammer/tiltak
o Styringssignal: Instituttene skal legge til rette for at nye faste vitenskapelige ansatte får
sammenhengende tid til forskning.
Instituttene bes rapportere antall tilsettinger i faste forskerstillinger i 2016 samt hvilke tiltak/planer
som er iverksatt mht. sammenhengende tid til forskning.
o Styringssignal: Instituttene skal etablere årlige karrieresamtaler som del av
personaloppfølgingen av faste nyansatte vitenskapelige ansatte.
Instituttene bes rapporter i hvilken grad karrieresamtaler tilbys og i hvilken grad nyansatte får hjelp til
karriereplanlegging.
Fakultetet skal stille krav til internasjonalisering av forskningssamarbeid, internasjonal mobilitet, og
etablere målrettede virkemidler i forhold til dette (forskningstermin, utreisestøtte m.m.)
o Styringssignal: Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal mobilitet og
nettverksbygging som fremmer målsetningene om økt deltakelse i Horizon 2020.
Instituttene bes rapportere hvorvidt de har iverksatt spesifikke tiltak.
o Styringssignal: Internasjonalisering av forskningssamarbeid skal utvikles som et kvalitetsmål
i evaluering og oppfølging av forskningsgrupper.
Instituttene bes rapportere hvordan dette følges opp.
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Vennlig hilsen

Ståle Liljedal
seksjonssjef
–
stale.liljedal@uit.no
77 64 67 52
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Institutt for farmasi
Arkivref.: 2017/2686
Dato: 30.05.2017

Ståle Liljedal

IFAs svar på «Status ved Instituttene for oppfølging av styringssignaler i
handlingsplanen 2015-2022»

Forskning
Tematiske satsninger
«-Fakultetet skal benytte sitt strategiske handlingsrom for satsinger på helsevitenskapelig grunnforskning
og translasjonsforskning med utgangspunkt i befolkningsundersøkelser, biobanker og helseregistre.
 Styringssignal: instituttene skal utnytte befolkningsundersøkelser som
forskningsressurs/datakilde.
o Instituttene bes rapportere om gjennomførte tiltak for å inkludere egne forskningsmiljø i T7, samt tiltak
for utvikling av nye tverrfaglige forskningsprosjekter der data fra TUS blir utnyttet.»

IFA:
Forskningsgruppen Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM) har lagt inn flere
spørsmål i T7, samarbeid med forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi, ISM.

Ekstern finansiering
«Fakultetet skal sikre handlingsrom til å prioritere forskningsmiljøer med evne og vilje til å kunne oppnå
ekstern finansiering på etablerte konkurransearenaer. EU, SFF, SFI, SFU, FriPro og KG Jebsen senter
prioriteres. Midler til infrastruktur og rekrutteringsstillinger skal prioriteres mot dette.


o

Instituttene bes rapportere om eventuelle gjennomførte og/eller pågående tiltak knyttet til dette
styringssignalet. Er slike grupper indentifisert? Og i så fall, hvilken oppfølging/tilrettelegging tilbys
disse?


o

Styringssignal: Instituttene skal aktivt arbeide med å identifisere og promotere særlig
konkurransedyktige fokuserte forskningsgrupper samt tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner
på tvers av institutt-, fakultets- og institusjonsgrenser.

Styringssignal: Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede virkemidler til å
bygge opp under satsinger på etablerte konkurransearenaer.

Instituttene bes redegjøre for hvordan dette styringssignalet har påvirket prioritering av FoUterminsøknader, samt gi noen eksempler»
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Identifisering og promotering
IFA:


Følgende forskningsgrupper er identifisert og promotert ved Helsefak ledelsen og ved
IFA
1.Forskningsgruppen Mikrobiologi og populasjonsfarmakologi (Micropop)
Gruppen, som ledes av professor Pål Jarle Johnsen ble i 2014 oppfordret til å
søke utlyste miljøstøttemidler HelseNord/Helsefak UiT, der det ble tildelt midler
til etablering av en ny forskningsgruppe basert på ekstern evaluering, søkernes
muntlige presentasjoner av prosjektet og intervju. Prosjektet ble tildelt NOK
12 500.
Johnsen spilte ved dette en nøkkelrolle i rekruttering av to unge forskere til
HelseFak/IFA Pia zur Wiesch og Søren Abel.
Johnsen koordinerte i 2016 en EU prosjektsøknad til Joint Programme Initiative on
antimicrobial resistance (JPI-EC-AMR) med toppforskere fra Uppsala, København og
Leiden. Søknaden ble innvilget og total innvilgning var på 1,8 millioner Euro. To
arbeidspakker og 7,2 millioner kroner bevilges til UiT.
2. Forskningsgruppen System farmakologi
Gruppen ledes ved forsker Pia zur Wiesch. Pia zur Wiesch ble først finansiert ved
miljøstøtte midlene til delt Pål J Johnsen, men er nå selvfinansiert, og leder sin egen
forskningsgruppe. Hun er senere tildelt blant annet FriPro unge forskere, og Young
Associate Investigators NCMM
3. Forskningsgruppen Infeksjonsbiologi
Gruppen ledes ved forsker Søren Abel, som også ble tildelt miljøstøttemidler
NCMM/HelseNord/Helsefak. Han er senere tildelt FriPro unge forskere og Helse
Nord midler.
Til sammen har de tre nevnte hatt stor suksess på søknader om ekstern og bygget opp et
dynamisk, internasjonalt og konkurransedyktig forskningsmiljø ved IFA. Miljøet har flere
publikasjoner i de beste internasjonale tidsskriftene (og samlet fått eksterne prosjekttildelinger
for i størrelsesorden 60 millioner NOK siden 2015 )
Øvrige grupper ved IFA er også i vekst og grupper og enkeltforskere kunne med fordel, dersom
man hadde rom for det, blitt løftet frem, for eksempel:
Forskningsgruppen Drug transport and delivery ledet av Natasa Skalko-Basnet Denne
gruppen innen legemiddelteknologi og biofarmasi, er også meget aktiv på
søknadsfronten, og har unik kompetanse innen sitt felt. Gruppen som i fjor ble tildelt
Helsefaks forskningspris, har bygget opp et lokalt, nasjonalt og internasjonalt
nettverk. Nylig ble gruppen som partner etter fjerde forsøk tildelt Innovative training
network (INT) grant (EU, Horizon 2020) sammen med forskere ved IMB og NT fak.
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Flere grupper/enkeltforskere har prosjekt tilknyttet UiTs kommende satsningsområde
antibiotikaresistens, i tillegg til nevnte Pål Johnsen: professor Morten Bøhmer Strøm i gruppen
Naturstoff og legemiddelkjemi og professor Natasa Skalko Basnet i forskningsgruppen Drug
transport and delivery.
Gruppen innen klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, arbeider med problemstillinger innen
legemiddelbruk, og har i seg et stort potensiale som bør utnyttes og løftes frem.
Oppfølging/tilrettelegging
IFAs forskningsgruppeledere følges opp ved medarbeidersamtaler og hyppig kontakt for å
diskutere behov og eventuelle muligheter for oppfølging. Det er ønskelig, men har ikke vært
mulig å avsette 20% av tiden for denne gruppen til forskningsledelse.
Forskningsrådgiver er i jevnlig kontakt med forskningsgruppeledere og planlegger avsatt tid
budsjettering og annen bistand i forbindelse med søknader til alle forskningsgruppene, de
nyetablerte gruppene har hatt særskilt prioritering.
I forbindelse med nedstenging av AKM og påvente av nybygg, har det vært gjort diverse forsøk
på å få etablert en midlertidig løsning i kjeller i farmasibygget til dette formål for
forskningsgruppen til Søren Abel. Der har prosessen dessverre stoppet av årsaker IFA ikke har
rådet over.
Forskere Abel /zur Wiesch har etter fakultetsledelsens ønske på dette tidspunkt ikke blitt tildelt
eller påtatt seg undervisningsoppgaver.
Forskningstermin
IFA innvilger forskningstermin etter søknad i henhold til gjeldende kriterier.
De som har søkt om forskningstermin de siste årene, har hatt prosjekter innen instituttets
forskningsstrategi, og ellers kvalifisert seg til forskningstermin. Erfaringsmessig har tilhørende
forskningsgruppe så vel som instituttet hatt nytte av FOU terminene ved utvidet nettverk,
vitenskapelig produksjon, nyervervet kunnskap og teknologi.
Det har foreløpig ikke vært prioriteringsproblemer, men det er en utfordring at andre innen et og
samme fagområde får ekstra belastning når en kollega har forskningstermin.
Undervisningsoppgaver fordeles på færre hoder. Innleie av vikarer til undervisning har i mange
tilfelle ikke latt seg gjøre enten av økonomiske årsaker, eller fordi det er meget vanskelig å
rekruttere vikarer på deltidsbasis.
Det er imidlertid også i forskningsgruppens interesse at et medlem kan avvikle forskningstermin
og vende hjem med ny kunnskap.
I enkelte tilfelle vært aktuelt å innvilge ytterligere tid til forskning i form av en innleid vikar til å
ivareta noe undervisning eller aksept for noe skjermet tid.

Eksempler på FOU termin og ekstra støtte iden grad det har vært mulig:



Inneværende år 2016-2017 har førsteamanuensis Beate Garcia (klinisk farmasi)
forskningstermin. Året har allerede materialisert seg i flere vitenskapelige artikler, utvidet
nettverk og flere søknader om eksterne midler, herunder innen NFR programmet Bedre
Helse.
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Pål Johnsen ble innvilget avtale om hjemmekontor store deler av uken for å få ro til arbeid,
frikjøpe seg for undervisningsforpliktelser og enkelte andre oppgaver kalenderåret 2016, for
å ha rom til å etablere den nye forskningsgruppen og til å bygge opp et nasjonalt og
internasjonalt nettverk. Samtidig er en del arbeidsoppgaver satt bort til andre mot betaling.
Indirekte støtte ved:
IFA har i et spleiselag med forskningsgruppelederne Søren Abel og Pål J Johnsen lyst ut en
ekstra forskningsingeniør, slik at de to gruppene skal få en stilling hver i denne kategorien
mot en på deling inntil nå.
IFA vurderer per tiden den økonomiske situasjonen fremover og i den sammenheng vurderes
muligheten for at IFA selv finansierer en stipendiatstilling i tillegg til dem som tildeles fra de
nøkkelfordelte ved Helsefak.

Infrastruktur og støttefunksjoner
o

«Fakultetet skal videreføre arbeidet med organisering av kjernefasiliteter og etablere langsiktig
finansiering.
 Styringssignal: Instituttene skal sørge for at sine respektive kjernefasiliteter har en
robust faglig ledelse, ivaretar brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI.

o

Fakultetet skal videreutvikle forskningsadministrative støttefunksjoner som bygger opp under
søknader og gjennomføring av prosjekter på etablerte konkurransearenaer – særlig EU.


o

Styringssignal: Instituttene skal sørge for en positiv utvikling av de administrative
fagfora og samhandlingen på tvers og mellom nivåene i organisasjonen.

Instituttene bes redegjøre for hvordan de bruker matrisen i administrative prosesser knyttet til
søknadsarbeid.»

IFA

o har to forskningsrådgivere (i hhv 100% og 50% stilling) som begge arbeider med
budsjettering og bistand ved søknadsarbeid. TDI modellen er godt kjent og innarbeidet.
o Instituttet er del av kjernefasiliteter, men ikke eier. En ingeniør har vært sterkt involvert i
zebrafisk modellen som mulighet for alle, ansvar for dette må ivaretas av fellestjenester i
fremtiden.
o har avviklet instituttseminar februar 2017, der foruten prorektor Kenneth Ruud og prodekan
Sameline Grimsgaard var innledere, nyttige erfaringer ved søknadsarbeid ble utvekslet med
hhv Eiliv Lund ISM Helsefak, Petter Olsen NT fak (begge med lang og vellykket erfaring
med EU søknader) og senior rådgiver Inge W Nielsen Helse fak. Instituttets rådgivere og
enkelt forskere har for øvrig jevnlig kontakt med kollegaer på dette området.
o

«Instituttene bes redegjøre for hvordan de jobber internt med aktiv deltagelse i de administrative
fagfora»

o IFAs administrativt ansatte omfatter en kontorsjef, to forskningsrådgivere (1,5 stilling) og en
studiekonsulent. Administrasjonen har ukentlige orienteringsmøter med instituttleder, der
også programkoordinator deltar.
o Kontorsjefen har ukentlige møter med de øvrige administrativt ansatte ved IFA, og de
administrativt ansatte deltar i følgende fagfora ved Helsefak:
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o Ledermøter Helsefak: Kontorsjef deltar så sant det er mulig sammen med
instituttleder
o Administrativt lederforum: Kontorsjef deltar
o Forskningsadministrativt forum: Forskningsrådgivere deltar
o Studieadministrativt forum: Studiekonsulent deltar
o Økonomiforum: Kontorsjef og forskningsrådgivere deltar
I tillegg deltar programkoordinator og instituttleder i diverse faglige fora.

Formidling
o

«Fakultetet skal legge forholdene til rette for at allmennrettet formidling registreres i Cristin. Tildeling over
formidlingskomponenten forutsetter registrering i Cristin innen 30. april hvert år.
 Styringssignal: Instituttene skal sørge for at superbrukerne i Cristin gir nødvendig veiledning
for vitenskapelig tilsatte.
o Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å hjelpe vitenskapelig ansatte til å få registrert sin
allmennrettede formidling i Cristin?»

IFA:
Forskningsrådgiver sender påminnelser om å registrere i Cristin. De som ønsker hjelp får tilbud om
det.
o

«Fakultetet skal informere om mulighetene som ligger i Open Access.

o
o

Styringssignal: Instituttene skal motivere sine vitenskapelige ansatte til å publisere i Open Access.
Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å motivere vitenskapelig ansatte til å publisere i Open
Access?»

IFA:
Vitenskapelige ansatte er kjent med Open Acess, men det er ikke gjort systematiske tiltak for å
motivere.
o

«Fakultetet skal løfte fram de gode faglige historiene og de gode eksemplene internt og eksternt.
o Har instituttet jobbet systematisk med å løfte fram gode faglige historier internt og eksternt i 2016?
o Hvis ja, hvordan er arbeidet lagt opp? «

IFA:
- Instituttleder sender ut epost og gratulerer forskningsgrupper ved større tildelinger.
- Instituttleder tipser Formidlingsseksjonen om gode historier, sentrale publikasjoner, tildelinger
osv, for eksempel som da Pål Johnsen ble tildelt EU midler
-

Forskningsgruppene legger ut på sine hjemmesider

-

Instituttleder nominerer ansatte til undervisnings- og forskningspriser ved Helsefak og UiT
sentralt, og ansatte ved IFA er tildelt Helsefaks undervisningspris og forskningspris. I år er også
en nominert til Universitetets forskningspris.

-

Vi prøver å feire tildelte forskningsmidler med kake og blomster
«Hvordan bruker instituttet intranettet for erfaringsutveksling og informasjonsflyt med og mellom ansatte
generelt, forskere spesielt»

IFA
-

Instituttleder legger ut noen historier på fakultetets intranett sider
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Nyansatte presentere for ansatte ved IFA
Forskere som får opprykk til professor presenteres på fakultetets intranettsider

Organisasjon og personal
o

«Fakultetet skal evaluere forskningsgruppene og bidra til videreutviklingen av disse.
 Styringssignal: Instituttene skal motivere målgruppene til aktiv deltagelse i evaluering, sørge
for at ansatte gis tilbud om medarbeidersamtaler, og utvikle tiltak jf. evalueringens
anbefalinger.
o Instituttene bes om å rapporter hvilke funn fra forskningsgruppegjennomgangen de har jobbet særskilt
med.»

IFA

Det er jevnlig dialog mellom FG og instituttleder angående oppfølging av handlingsplanene.
Revidert, oppdatert versjon for alle gruppene vil foreligge 20. juni 2017.
o Det arbeides kontinuerlig med bistand til forskningssøknader
o Forskningsgruppene har arbeidet med å samles om større prosjekt der flere innen
gruppen og på tvers av gruppene søker sammen. Det samme gjelder søknadsinitiativ
på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.
-

«Fakultetet skal utrede rammer for utvikling av karriereløp for unge særlig talentfulle forskere/undervisere og
gjøre bruk av innstegstillinger. Oppstartspakker med definerte resultatmål etableres som rekrutteringstiltak.
 Styringssignal: Instituttene skal identifisere særlig talentfulle yngre medarbeidere med evne
og vilje til forskning og/eller utdanning og sørge for forutsigbare, resultatbaserte karriereløp.

-

Instituttene bes rapportere hva som er gjort for å identifisere slike kandidater, hvor mange slike som er
identifisert, og eksempler på hva som er besluttet av rammer/tiltak «


Styringssignal: Instituttene skal legge til rette for at nye faste vitenskapelige ansatte får
sammenhengende tid til forskning.»

IFA
Professor Pål J Johnsen oppfordret til å søke miljøstøttemidler (se over).
Pia zur Wiesch, rekruttert via miljøstøttemidler til Pål J Johnsen
IFA
-

har store utfordringer når det gjelder å legge til rette for at nye faste vitenskapelige ansatte får
sammenhengende tid til forskning, selv om vi i 2012 ved innføring av nye studieprogram
(bachelor og master) forsøkte å ta hensyn til dette i nye studieplaner dvs konsentrering av
enkelte fag over visse perioder
 Styrket/lettet enkelte forskeres undervisningsoppgaver, ved å tilsette
undervisere i II-stilling
 Forsøkt å konsentrere enkeltes undervisning til perioder, f.eks høst
eller vår semester, slik at et semester har mer rom for forskning
 Gjennomgang av alles forpliktelser på undervisningssiden for på den annen
side å se hvor nye vitenskapelige stillinger må tilføres.
 «Good will» innen forskningsgruppene når det gjelder å skjerme nytilsatte
mhp undervisning det første året
 Beskjedne oppstartspakker (30-50 000,- er av og til bevilget)
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o

Prøver å tilgodese nyansatte med stipendiatstilling enten ansettelses året eller
påfølgende år.

«Instituttene bes rapportere antall tilsettinger i faste forskerstillinger i 2016 samt hvilke tiltak/planer
som er iverksatt mht. sammenhengende tid til forskning.»

IFA
o har ikke nytilsettinger vitenskapelige stillinger i 2016, men to ble tilsatt 1.1.2017. Mulig
støtte er redusert undervisningsomfang i en startfase, prioritering når det gjelder
stipendiatstilling et av de første ansettelsesårene.

o

«Styringssignal: Instituttene skal etablere årlige karrieresamtaler som del av
personaloppfølgingen av faste nyansatte vitenskapelige ansatte.

«Instituttene bes rapporter i hvilken grad karrieresamtaler tilbys og i hvilken grad nyansatte får hjelp til
karriereplanlegging.»

IFA
o Instituttleder har medarbeidersamtale med alle medlemmene (alle stillingskategorier) i fem
av syv forskningsgrupper, og forskningsgruppeleder i to av syv.
o Karrieresamtale tilbys i mange tilfelle vitenskapelige ansatte av instituttleder eller
forskningsgruppeleder i forbindelse med medarbeidersamtalen, alternativt
forskningsgruppeleder.
o Instituttleder til byr karrieresamtale spesielt til vitenskapelige ansatte som tilsettes i
førsteamanuensisstilling og som ønsker å legge en plan for å søke opprykk til professor.
o Gruppen post docs, nå elleve i antall, har inntil nylig vært relativt liten og dårligst ivaretatt
når det gjelder karrieresamtaler. Instituttleder har nylig hatt møter med gruppen for å
identifisere behov, og for evt å se hva man kan tilby ved instituttet og ellers fremme forslag
om som generelle tiltak ved fakultetet. Det kan f.eks. være ulike behov mellom eksternt og
internt rekrutterte. I likhet med stipendiatgruppen er det noen (de fleste) som klart sikter mot
en akademisk karriere, mens noen ønsker å vite mer om muligheter innen andre områder for
eksempel. Folkehelse og industri.
o IFA har per tiden en universitetslektor, som også har fått tilbud om karrieresamtale.
o Ingeniørgruppen - her diskuteres karriere i tilknytning til medarbeidersamtalen.

o

«Fakultetet skal stille krav til internasjonalisering av forskningssamarbeid, internasjonal mobilitet, og
etablere målrettede virkemidler i forhold til dette (forskningstermin, utreisestøtte m.m.)

o

Styringssignal: Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal mobilitet og
nettverksbygging som fremmer målsetningene om økt deltakelse i Horizon 2020.

Instituttene bes rapportere hvorvidt de har iverksatt spesifikke tiltak. «

IFA
Har ikke spesifikke tiltak når det gjelder internasjonalisering, men alle forskningsgruppene er
aktive på dette området, og de andre arbeider i denne retning. Instituttleder har fast møte med
forskningsgruppelederne annen hver uke.


«Styringssignal: Internasjonalisering av forskningssamarbeid skal utvikles som et kvalitetsmål
i evaluering og oppfølging av forskningsgrupper.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

203

7

o

Instituttene bes rapportere hvordan dette følges opp. «

IFA
o Instituttleder har stort sett oversikt over tiltak i forskningsgruppene.
o Diskuteres i ledermøter, og i forskningsgruppeledernes møter med instituttleder.
Forskningsgruppene er i seg selv meget motiverte
o Mange initiativ fra alle gruppene i løpet av året.

28.5.2017
Thrina Loennechen
instituttleder
–
thrina.loennechen@uit.no
77 64 56 81
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Institutt for helse- og omsorgsfag
Arkivref.: 2017/2686
Dato: 15.05.2017

I

Ståle Liljedal

Svar fra IHO om status for oppfølging av styringssignaler i
handlingsplanen 2015-2022
Viser til brev fra fakultetet hvor instituttet blir bedt om å svare på oppfølging av styringssignaler innen
01.06.2017. Dette som en del av oppfølgingen av vedtatt strategi for Helsefak (2014/1597-17) og
handlingsplan for perioden 2015-2022 (2014/1597-20).
Tiltak og styringssignaler
Forskning
Tematiske satsinger
- Fakultetet skal benytte sitt strategiske handlingsrom for satsinger på helsevitenskapelig
grunnforskning og translasjonsforskning med utgangspunkt i befolkningsundersøkelser, biobanker og
helseregistre.
o Styringssignal: instituttene skal utnytte befolkningsundersøkelser som
forskningsressurs/datakilde.
- Instituttene bes rapportere om gjennomførte tiltak for å inkludere egne forskningsmiljø i T7, samt
tiltak for utvikling av nye tverrfaglige forskningsprosjekter der data fra TUS blir utnyttet:
o IHO er gjennom flere forskere involvert i tverrfaglige forskningsprosjekter der data fra TUS
blir utnyttet. I det følgende beskrives noen av disse:
o Vitenskapelig tilsatt Laila Hopstock var sterkt involvert i store deler av datainnsamlingen i
Tromsø 7, noe som danner grunnlag for store tverrfaglige prosjekter.
o IHO hadde gjennom instituttleder eget prosjektansvar for stasjonen som inkluderte mål av
beintetthet og kroppssammensetning på Tromsø 7. Innsamlede data er under bearbeiding for
eksport til EUTRO. Disse data utgjør et svært godt grunnlag for utvikling av nye tverrfaglige
forskningsprosjekter. En tverrfaglig søknad ble allerede fremmet høsten 2016 til Helse Nord i
samarbeid med forskningsgruppe på IKM om forholdet mellom nyresvikt og beinskjørhet.
Det samarbeides videre med forskningsgruppe på ISM om kroppssammensetning og risiko
for hjerte/kar sykdom.
o I samarbeid med forskere på ISM/IKM har professor Geir Lorem og Nina Emaus utviklet
studier av selvopplevd helse som er samlet inn gjennom flere som undersøkelser i
Tromsøundersøkelsen.
o I samarbeid med forskere på ISM har Nina Emaus vært med på å utvikle et
forskerlinjeprosjekt knyttet til studier av muskel- og skjelettlidelser under ledelse av Elise
Klouman, ISM. Forskerlinjestudenten disputerer 30. juni 2017.
o I et tverrfaglig samarbeid med forskere fra ISM/IKM og FHI studeres aldring, funksjon og
dødelighet basert på data fra tromsø 4, 5, 6 og 7 (gripestyrke, ganghastighet og beintetthet).
o IHO har også gjennom instituttleder prosjektansvar i ungdomsundersøkelsen Fit Futures
knyttet til måling av beinmasse og kroppssammensetning. Fra 2012 er det hentet inn eksterne
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og interne midler til fem stipendiater, 3 fysioterapeuter og 2 sykepleiere – 1 har disputert og 2
leverer avhandling våren 2017. Det planlegges en tverrfaglig oppfølging av denne kohorten.
Gjennom ungdomsundersøkelsen Fit Futures er IHO forskerne Gyrd Thrane og Johan Bagge
ved fysioterapeututdanningen også blitt involvert i et tverrfaglig samarbeid om fysisk
aktivitet og smerte.
IHO har også fremmet søknad om midler fra helse Nord til beskrivelse og analyse av data
samlet inn gjennom skaderegisteret ved UNN Harstad.

Ekstern finansiering
- Fakultetet skal sikre handlingsrom til å prioritere forskningsmiljøer med evne og vilje til å kunne
oppnå ekstern finansiering på etablerte konkurransearenaer. EU, SFF, SFI, SFU, FriPro og KG Jebsen
senter prioriteres. Midler til infrastruktur og rekrutteringsstillinger skal prioriteres mot dette.
o Styringssignal: Instituttene skal aktivt arbeide med å identifisere og promotere særlig
konkurransedyktige fokuserte forskningsgrupper samt tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner
på tvers av institutt-, fakultets- og institusjonsgrenser.
- Instituttene bes rapportere om eventuelle gjennomførte og/eller pågående tiltak knyttet til dette
styringssignalet. Er slike grupper indentifisert? Og i så fall, hvilken oppfølging/tilrettelegging tilbys
disse?
o IHO favner helsefaglige profesjonsutdanninger med en kort akademisk tradisjon. Siden
etablering i 2009 har det vokst frem 8 forskningsgrupper ved IHO. Disse karakteriserer seg
selv som nyetablerte /konsoliderte i utviklingsplanene som alle har etablert etter fakultetets
gjennomgang i 2015. De 8 forskningsgruppelederne inngår sammen med instituttleder og
assisterende instituttleder Silje Wangberg, med spesielt ansvar for forskningsinnsatsen ved
IHO, i instituttets vitenskapelige råd. Gjennom rådet jobber vi med å fremme en kultur for og
erfaring med å fremme eksterne søknader. 5 søknader ble sendt til NFR sine utlysninger i
april 2017. En FriPro søknad sendes fra IHO Narvik i mai 2017. Noen av IHO sine forskere
har begynt å innrette seg mot fremtidige søknader til EU. Per daga dato er IHO sine
forskningsgrupper på vei mot, men ennå ikke klar for EU, SFF, SFU eller KG Jebsen søknad.
o Styringssignal: Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede virkemidler til å
bygge opp under satsinger på etablerte konkurransearenaer.
- Instituttene bes redegjøre for hvordan dette styringssignalet har påvirket prioritering av FoUterminsøknader, samt gi noen eksempler.
o I anbefaling til FoU termin har eksterne søknandsinitiativ blitt vektlagt i rangeringen av
søkere.

Infrastruktur og støttefunksjoner
- Fakultetet skal videreføre arbeidet med organisering av kjernefasiliteter og etablere langsiktig
finansiering.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at sine respektive kjernefasiliteter har en robust
faglig ledelse, ivaretar brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI.
o IHO har ingen etablerte kjernefasiliteter. Når det gjelder benyttelse av eksisterende
kjernefasiliteter, er det spesielt Tromsøundersøkelsen og datagrunnlaget i EUTRO våre
forskere benytter seg av.
- Fakultetet skal videreutvikle forskningsadministrative støttefunksjoner som bygger opp under
søknader og gjennomføring av prosjekter på etablerte konkurransearenaer – særlig EU.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for en positiv utvikling av de administrative fagfora og
samhandlingen på tvers og mellom nivåene i organisasjonen.
- Instituttene bes redegjøre for hvordan de bruker matrisen i administrative prosesser knyttet til
søknadsarbeid.
o IHO bruker fakultetets rådgiver på EU-søknader Inge W. Nilsen ved utarbeidelse av større
søknader. Selv om det ikke ble levert søknad i denne omgang, erfarte vi dette som meget
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verdifull støtte.Vi tar også kontakt med økonomimedarbeidere ved ISM og IMB når vi ønsker
å drøfte spørsmål og erfaringer med budsjett og regnskap i forbindelse eksternfinansierte
prosjekter. Vi er også i kontakt med rådgivere på nivå 1 dersom det må gjøres prinsipielle
avklaringer om søknader.
Instituttene bes redegjøre for hvordan de jobber internt med aktiv deltagelse i de administrative
fagfora.
o IHO har ansatte som arbeider med personal, økonomi, studier og forskningsadministrasjon.
Alle studiekonsulentene ved IHO deltar på studieadminstrativt forum. Det er et svært viktig
forum for denne gruppen til å utvikle felles standarder og dele informasjon på tvers.
Kontorsjef er med i ledelse av studieadministrativt forum og deltar på forumet selv.
Økonomiforum er viktig for kontorsjef og økonomimedarbeider, og de deltar begge på
forumet. Kontorsjef er med i gruppa for ledelse av økonomiforumet. Personalforum er viktig
for kontorsjef og personalmedarbeider, og de deltar begge der. Forskningsadministrativt
forum er viktig for de som arbeider med forskningsadministrasjon, men der har dessverre
oppmøtet fra IHO ikke vært godt nok. Vi må prioritere det høyere fra høsten av og sette av tid
til deltakelse. Forum for formidling er det ingen faste deltakere fra IHO på, men
møteinnkallingen sendes videre fra kontorsjef til alle de administrative, og de kan prioritere
selv om de vil delta eller ikke. De møter når de finner agendaen interessant for det de arbeider
med. Kontorsjef deltar av og til i forum for formidling.

Formidling
- Fakultetet skal legge forholdene til rette for at allmennrettet formidling registreres i Cristin. Tildeling
over formidlingskomponenten forutsetter registrering i Cristin innen 30. april hvert år.
o Styringssignal: Instituttene skal sørge for at superbrukerne i Cristin gir nødvendig veiledning
for vitenskapelig tilsatte.
- Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å hjelpe vitenskapelig ansatte til å få registrert sin
allmennrettede formidling i Cristin?
o Informasjon formidlet på generell basis til alle vitenskapelige ansatte og med spesiell fokus i
vitenskapelig råd. Noen av IHO sine forskere er aktive formidlere, men instituttet har et
betydelig forbedringspotensiale. På vegne av Helsefak har Maja Lisa Løchen gjennomgått
prosedyrer for og anbefalinger om allmennrettet formidling for instituttets utvidete
ledergruppe og vitenskapelig råd i mai/juni 2017.
-

-

-

Fakultetet skal informere om mulighetene som ligger i Open Access.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere sine vitenskapelige ansatte til å publisere i Open
Access.
Hvilke tiltak har instituttet gjort i 2016 for å motivere vitenskapelig ansatte til å publisere i Open
Access?
o IHO har emneansvar for det obligatoriske doktorgradskurset HEL-8010 som alle fakultetets
PhD kandidater må gjennomføre. På dette emnet foreleses det spesifikt om bakgrunnen for
Open Access, kanalene gjennomgås, og alternative lagringsmuligheter i MUNIN. På denne
måten er IHO med på og bidrar til å motivere vitenskapelige ansatte på hele fakultetet til å
publisere i Open Access.
Fakultetet skal løfte fram de gode faglige historiene og de gode eksemplene internt og eksternt.
Har instituttet jobbet systematisk med å løfte fram gode faglige historier internt og eksternt i 2016?
Hvis ja, hvordan er arbeidet lagt opp?
o Gjennom Senter for omsorgsforskning driver instituttet aktiv formidling, både internt og
eksternt. Senteret bidrar til å løfte frem gode faglige historier. Ellers, dessverre lite
systematisk arbeid med dette ennå på IHO.
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Hvordan bruker instituttet intranettet for erfaringsutveksling og informasjonsflyt med og mellom
ansatte generelt, forskere spesielt?
o På intranett legges møtereferater fra instituttets ledergruppe, utvidet ledermøte og
vitenskapelig råd ut. På denne måten sikres informasjonsflyt. Vi har også lagt ut håndbok for
ansatte ved IHO, og prosedyrer rundt innleie av timelærere. Resultater fra ARKundersøkelser og vernerunder legges også ut sammen med instituttets strategiplan.

Organisasjon og personal
-

-

-

-

-

-

Fakultetet skal evaluere forskningsgruppene og bidra til videreutviklingen av disse.
o Styringssignal: Instituttene skal motivere målgruppene til aktiv deltagelse i evaluering, sørge
for at ansatte gis tilbud om medarbeidersamtaler, og utvikle tiltak jf. evalueringens
anbefalinger.
Instituttene bes om å rapporter hvilke funn fra forskningsgruppegjennomgangen de har jobbet særskilt
med.
o IHO har til sammen 8 forskningsgrupper etter fusjonen. Alle har laget utviklingsplaner etter
fakultetets mal. Medarbeidersamtaler gjennomført høsten 2016 mellom instituttleder og
forskningsgruppeledere. Utviklingsplanene ble brukt som utgangspunkt for samtalen. Alle
gruppene jobber godt med å utvikle porteføljen sin, øke vitenskapelig publisering, formidling
og eksterne søknadsinitiativ. Instituttleder og kontorsjef møter alle forskningsgruppelederne
en gang hver måned til vitenskapelig råd, hvor alle forskningsrelaterte saker på instituttets
diskuteres. Hver vår samles vitenskapelig råd til seminar. Årets seminar avholdes 1-2. juni og
på agendaen står diskusjon om forskningsgruppenes vei videre – og om omlegging av
instituttets masterprogrammer vil øke behov for omstrukturering av forskningsgruppenes
innretning ved IHO, samt gjennomgang av fem søknader som ble levert til NFRs utlysninger i
april 2017.
Fakultetet skal utrede rammer for utvikling av karriereløp for unge særlig talentfulle
forskere/undervisere og gjøre bruk av innstegsstillinger. Oppstartspakker med definerte resultatmål
etableres som rekrutteringstiltak.
o Styringssignal: Instituttene skal identifisere særlig talentfulle yngre medarbeidere med evne
og vilje til forskning og/eller utdanning og sørge for forutsigbare, resultatbaserte karriereløp.
Instituttene bes rapportere hva som er gjort for å identifisere slike kandidater, hvor mange slike som
er identifisert, og eksempler på hva som er besluttet av rammer/tiltak
o IHO har ikke spesifikt identifisert slike kandidater, men forsøker gjennom
forskningsgruppelederne og studielederne å styrke og støtte alle våre talentfulle yngre
medarbeidere med evne og vilje til forskning og/eller utdanning.
o På UiT sitt karriereprogram for kvinner til toppstilling har IHO 2 deltakere i dosentløp og 4
deltakere i professorkvalifisering.
o Styringssignal: Instituttene skal legge til rette for at nye faste vitenskapelige ansatte får
sammenhengende tid til forskning.
Instituttene bes rapportere antall tilsettinger i faste forskerstillinger i 2016 samt hvilke tiltak/planer
som er iverksatt mht. sammenhengende tid til forskning.
o IHO tilsatte 5 personer i 2016 i faste forskerstillinger (førsteamanuensis eller professor).
Nærmeste leder med personalansvar er den som legger til rette for sammenhengende tid til
forskning samtidig som det tas hensyn til at utdanningsprogrammene skal gjennomføres med
høy kvalitet og med tilstrekkelig vitenskapelig ansatte.
o Styringssignal: Instituttene skal etablere årlige karrieresamtaler som del av
personaloppfølgingen av faste nyansatte vitenskapelige ansatte.
Instituttene bes rapporter i hvilken grad karrieresamtaler tilbys og i hvilken grad nyansatte får hjelp til
karriereplanlegging.
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Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med hver ansatt på IHO, av nærmeste leder
med personalansvar. Karrieresamtaler og karriereplanlegging er temaer som tas opp med den
enkelte og tilbys både nyansatte og andre.

Fakultetet skal stille krav til internasjonalisering av forskningssamarbeid, internasjonal mobilitet, og
etablere målrettede virkemidler i forhold til dette (forskningstermin, utreisestøtte m.m.)
o Styringssignal: Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal mobilitet og
nettverksbygging som fremmer målsetningene om økt deltakelse i Horizon 2020.
Instituttene bes rapportere hvorvidt de har iverksatt spesifikke tiltak.
o Styringssignal: Internasjonalisering av forskningssamarbeid skal utvikles som et kvalitetsmål
i evaluering og oppfølging av forskningsgrupper.
Instituttene bes rapportere hvordan dette følges opp.
o IHO vektlegger internasjonalisering både som en del av utdanningsprogrammene og gjennom
forskningssamarbeidet. IHO har opprettet eget internasjonalt forum hvor de internasjonale
kontaktene på hvert studieprogram og studieadministrasjonen møtes jevnlig for å diskutere
strategi og det konkrete arbeidet med student- og lærerutveksling. IHO kan forbedre
integrasjonen mellom arbeidet i internasjonalt forum og forskningsgruppene.

Vennlig hilsen

Nina Emaus
instituttleder
–

Vibeke Guddingsmo
kontorsjef
–
vibeke.guddingsmo@uit.no
77 66 06 79
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Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge - Nord
Deres ref.: 2017/2686
Vår ref.:
Dato: 30.05.2017

Ståle Liljedal
Seksjon for forskningstjenester
Det helsevitenskapelige fakultet

Rapport forskning - 2016: Status ved RKBU Nord
Vi viser til brev fra Seksjon for forskningstjenester «Status ved instituttene for oppfølging av
styringssignaler i handlingsplanen 2015-2022». Nedenfor presenterer vi en kort drøfting av
forskningsindikatorene samt status for oppfølgingen av styringssignalene i handlingsplanen.
Først vil vi se nærmere på forskningsindikatorene og kommentere nedgang i publikasjonspoeng fra 2015
til 2016. Som følger av tabellen nedenfor, har publiseringsaktivitet på RKBU Nord økt siden 2012 og
vært ganske stabil de siste årene (tallene er hentet fra CRIStin og kun den nye indikatoren er brukt).
Samtidig har antall tellende publikasjoner økt fra 31 i 2015 til 35 i 2016. Det at antall publiseringspoeng
er blitt lavere i 2016 kan ha flere forklaringer, men den viktigste grunnen har med instituttprofilen å
gjøre. RKBU Nord forsker på problematikken som er aktuell for oppdragsgiveren, og har norske forhold
i fokus. Det er derfor ofte mer hensiktsmessig å formidle forskningsresultater i norske tidsskrifter, noe
som ikke nødvendigvis gir mye uttelling. Samtidig er det slik at mens nasjonalt samarbeid er meget
viktig, blant annet med andre regionale sentere, er internasjonalt samarbeid i mindre grad avgjørende,
derfor tjener RKBU Nord sjelden ekstra poeng for publikasjoner med internasjonale medforfattere.
År
2016
2015
2014
2013
2012

Antall tellende
publikasjoner
35
31
27
32
25

Forfatterskap
totalt
195
161
194
192
118

NVI-publiseringspoeng
(forfattervekt)
23,46097
26,72287
19,14633
18,03746
14,4119

Når det gjelder status for oppfølging av styringssignalene i handlingsplanen som var inkluderte i deres
brev, kan vi gi følgende tilbakemelding.


Styringssignal:
instituttene
forskningsressurs/datakilde

skal

utnytte

befolkningsundersøkelser

som

RKBU Nord har som sin primæroppgave å bidra til å øke kvalitet og innovasjon i tjenestene innen alle
sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. Vi utvikler tverrfaglige
forskningsprosjekter, men så lenge det er barn og unge som er hovedfokus, er det ikke mulig å utnytte
data fra T7 og TUS. RKBU Nord har imidlertid vært involvert i prosjektet TUS for ungdom som
dessverre ble nedprioritert av TUS.
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Styringssignal: Instituttene skal aktivt arbeide med å identifisere og promotere særlig
konkurransedyktige fokuserte forskningsgrupper samt tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner
på tvers av institutt-, fakultets- og institusjonsgrenser.

Det er to forskningsgrupper på instituttet, begge driver med flere prosjekter som varierer både i omfang
og varighet. Forskere som planlegger nye prosjekter og søknader får støtte både faglig og administrativt.
Prosjektideer drøftes under forskergruppemøter der forskere kan få innspill fra sine kolleger. Det er
mulig å søke internt om smådriftsmidler for å utarbeide pilotprosjekter og jobbe nærmere med utvikling
av søknader. Forskningsstøtte teamet bistår med praktisk hjelp.


Styringssignal: Instituttene skal benytte forskningstermin og andre egnede virkemidler til å
bygge opp under satsinger på etablerte konkurransearenaer.

De siste årene har instituttet brukt FoU-terminer som et tiltak rettet mot økt konkurransedyktighet. FoUterminsøknader som kan fremme forskningskvalitet, bygge nettverk og styrke ikke bare enkelte forskere,
men hele forskningsgruppe, er prioritert. I 2016 hadde tre forskere FoU termin, to med utenlandsstipend
Merete Saus (Tyskland) og Monica Martinussen (Sverige) og en uten, Amy Holtan.


Styringssignal: Instituttene skal sørge for at sine respektive kjernefasiliteter har en robust
faglig ledelse, ivaretar brukerrådsfunksjonen og implementerer TDI.

RKBU Nord bruker ikke kjernefasiliteter.


Styringssignal: Instituttene skal sørge for en positiv utvikling av de administrative fagfora og
samhandlingen på tvers og mellom nivåene i organisasjonen.

Forskningsstøtteteamet som er et bindeledd mellom forskere og fakultetsadministrasjon er alltid
representert på forskningsadministrativt forum samtidig som medlemmer i teamet følger med på interne
kurs relevant for forskningsstøtte, kurs som går ut på databehandling, søknadsskriving o.l. leder for
forskningsstøtte teamet orienterer forskere på forskergruppemøter om de nye rutinene og løsningene.


Styringssignal: Instituttene skal sørge for at superbrukerne i Cristin gir nødvendig veiledning
for vitenskapelig tilsatte.

Superbrukere i CRIStin ved instituttet bistår alltid med hjelp med registrering av poster i CRIStin, dette
gjelder både vitenskapelige publikasjoner og presentasjoner og allmennrettede formidling.


Styringssignal: Instituttene skal motivere sine vitenskapelige ansatte til å publisere i Open
Access.

Forskningsstøtte teamet orienterer forskere om mulighetene og fordelene av Open Access publisering
jevnlig og bistår med utforming av søknader om publiseringsstøtte samt innsending av artikler til
tidsskrifter. Flere og flere forskere velger Open Access hvert semester. Instituttet har videre jobbet
systematisk med å løfte fram gode faglige historier. Under instituttmøtene blir suksesshistorier alltid
løftet frem. Instituttet bruker intranett som en formidlingskanal, men ikke for erfaringsutveksling
mellom forskere. Grunnen til det er at instituttet er relativt lite, alle forskere og administrasjonen er
samlokalisert, og den mest praktiske måten å utveksle erfaring er gjennom møter og personlig kontakt.


Styringssignal: Instituttene skal motivere målgruppene til aktiv deltagelse i evaluering, sørge
for at ansatte gis tilbud om medarbeidersamtaler, og utvikle tiltak jf. evalueringens
anbefalinger.

Alle ansatte på instituttet får tilbud om medarbeidersamtaler. Etter forskningsgruppegjennomgangen har
forskningsgruppene jobbet særskilt med miljøbygging og bedre integrering av enkelte forskere i
eksisterende nettverk.
 Styringssignal: Instituttene skal identifisere særlig talentfulle yngre medarbeidere med evne
og vilje til forskning og/eller utdanning og sørge for forutsigbare, resultatbaserte karriereløp.
Instituttet har tre deltakere i opprykksprosjektet for kvinner, samt tre søknader om status som merittert
underviser.
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Styringssignal: Instituttene skal legge til rette for at nye faste vitenskapelige ansatte får
sammenhengende tid til forskning.

I 2016 ble to forskere ansatt i faste vitenskapelige stillinger, Ketil Lenert Hansen og Anita Salamonsen.
Begge fikk tilknytning til en forskningsgruppe og fikk anledning til å delta i pågående forskning
samtidig som de ble oppfordret til og støttet i arbeidet med etablering av egne prosjekter.


Styringssignal: Instituttene skal etablere årlige karrieresamtaler som del av
personaloppfølgingen av faste nyansatte vitenskapelige ansatte.

Årlige karrieresamtaler foregår mellom forskningsgruppeleder og forskere. Under samtalene drøftes
blant annet karriereplanlegging.


Styringssignal: Instituttene skal stimulere og motivere til internasjonal mobilitet og
nettverksbygging som fremmer målsetningene om økt deltakelse i Horizon 2020.

Mens RKBU Nord støtter forskere som vil være samarbeidspartnere i større søknader, har ikke instituttet
etablerte tiltak som skulle stimulere slike initiativer.


Styringssignal: Internasjonalisering av forskningssamarbeid skal utvikles som et kvalitetsmål i
evaluering og oppfølging av forskningsgrupper.

RKBU Nord forholder seg til oppdragsgiveren og er mer fokusert på nasjonalt samarbeid og regionalt
forankring av sine prosjekter.

Vennlig hilsen

Per Håkan Brøndbo
instituttleder
–
per.h.brondbo@uit.no
77 64 58 74

Anastasia Makarova
rådgiver
–
anastasia.makarova@uit.no
77 62 51 85

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no / org.nr. 970 422 528

212

3

Vedlegg ekstern finansiering
Metodikk
Tallene i rapporten er regnskapstall hentet fra Agresso 1.6.17. Finansieringskildene er kategorisert ut
fra størrelse og fokus i handlingsplan. Kategorien andre statlige utgjorde i 2016 75% av inntekten og
det er derfor valgt å ytterligere spesifisere inntektskildene i kategorien. De tre største,
Helsedirektoratet, Helse Nord og UNN, er spesifisert ved hjelp av resk.nr. For å kunne spesifisere
Helse Nord på instituttnivå er det brukt egne søk basert på tildelingsliste fra Helse Nord.
Inntekten er uperiodisert og viser fakturerte og innbetalte inntekter per år. Inntekten er klassifisert
etter KD sin resultatfinansiering f.o.m. 2017 tildelingen.
Tall ang. undervisnings- og forsknings- og formidlingsstillinger, UFF, er hentet fra DBH.

UFF

Figur 1 Oversikt over undervisnings- og forsknings- og formidlingsstillinger ved Helsefak
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Spesifisering av inntektsutvikling per institutt
IMB

Figur 2 IMB inntektsutvikling BOA 2011-2016

2
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ISM

Figur 3 ISM inntektsutvikling BOA 2011-2016
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IKM

Figur 4 IKM inntektsutvikling BOA 2011-2016
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IFA

Figur 5 IFA inntektsutvikling BOA 2011-2016

5

217

IKO

Figur 6 IKO inntektsutvikling BOA 2011-2016
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IPS

Figur 7 IPS inntektsutvikling BOA 2011-2016
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IHO

Figur 8 IHO inntektsutvikling BOA 2011-2016
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RKBU

Figur 9 RKBU inntektsutvikling 2011-2016
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Felles adm.

Figur 10 Felles adm. inntektsendring BOA 2011-2016
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Introduction
The Faculty mainly submits two types of applications in FRIPRO,which is FRIPRO Young research talent and FRIPRO
researcher. In the following analysis, we have explored the evaluation reports trying to detect traits the panel value as
signs for high project quality, or the opposit, traits signalling lower project quality.
Only applications of grade 6 and 7 are in position of getting funded, whereas applications receiving grades from 5 and
lower will not be funded. Thus, it would seem logic to do an comparison between "fundable" and "not fundable"
1

224

projects. However, this was not possible as the evaluation reports show substantial qualitative differences between
overall grade 5, 4, 3 and 2, and because of a too low “n” to keep anonymity of the applicants if we were to subdivide
projects into overall score. Consequently, the different spesific grades (for i.e. scientific merit, boldnes, dissemination
and so on) are combined from all evaluations (but still seperated in the two application types) to look at which
application-traits are associated with higher and lower grades. This we think will give an equal good understanding of
what is deemed a good application knowing that funded projects for the most part score 6, 7, and A on the spesific
grades. We used the results from our analysis to generate a check list to aid new applicants in the writing process.
These are the research councils definition of the different overall grades:

Mark

Defining characteristics

7 Exceptional

The project’s objectives, research questions and hypotheses are extremely clearly presented and are
based on an exceedingly well-formulated and particularly original project concept. The project is at the
very cutting edge of its field, and is of superior quality with no weak points. Publications in the top
scientific journals in the field are extremely likely.
The project’s objectives, research questions and hypotheses are very clearly presented and are based on
an excellently formulated and highly original project concept. The project is in the forefront of its field
and will contribute to scientific innovation as well as generate important new knowledge. The project is
of excellent quality, with no significant weak points. Publications in leading scientific journals in the field
are highly likely.
The project’s objectives, research questions and hypotheses are quite clearly presented and are based
on a well-formulated and original project concept. The project will contribute to scientific innovation as
well as generate new knowledge. The project is of very good quality, but has some minor weak points.
Publications in recognised scientific journals in the field may be anticipated.
The project’s objectives, research questions and hypotheses are satisfactorily presented and are based
on a good project concept. The project will generate new knowledge, but has some qualitative
deficiencies. Publications in scientific journals in the field may be anticipated.
The project has not been presented adequately and/or has major qualitative deficiencies. It is not likely
that any new knowledge will be generated.
The project has not been presented adequately and has such fundamental qualitative deficiencies that it
will not be able to generate new knowledge.
The project has been presented so inadequately that it cannot be assessed in a reasonable manner.

6 Excellent

5 Very good

4 Good

3 Fair
2 Weak
1 Poor

For FRIPRO Young research talent 8 applications were submitted in 2016 and for the research projects 20 applications
were submitted. The following overall grades were received:

7 - exceptional
6 - excellent
5 - very good
4 - good
3 - fair
2 - weak
Missing
Total

Young resarcher talent (n)
1
4
1
1
0
1
0
8

Researcher (n)
1
4
4
8
2
0
1
20

Total
2
8
5
9
2
1
1
28

2
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Results
In this part we will present our analysis and the accompaning checklist for each spesfic grade. Bear in mind this is based
on evaluations applicants from our faculty received in 2016 – thus the list will not be exhausting. There may not be
possible for each application to tic of every singel item in the checklist. You should think of the checklist as a guide for
self evaluation of your project idea and your project team. If you feel that you in overall can check out a good deal of the
items, than maybe FRIPRO is the right arean for your project. If not, maybe there are other funding sceams that are
more suitable? Maybe you will find out that you lack some essential parts that you can fix now or perhaps you should fix
them during this comming year and apply next year? And then again maybe you have all in place for a good application,
and the only need you will have of the checklist is to assure you have written about this ellements in an clear and
understanding way.
In either case, in the end it is you and your team that deceides, alongside your Department leader, if you are to send in
an FRIPRO application. The Faculty hopes this is a help on your way, and wish you the best of luck!

Reseacher project
Scientific merit
According to RCN this criterion gives an indication of the essential, fundamental
aspects of the research project and is assessed in relation to:
1. Originality in the form of scientific innovation and/or the development
of new knowledge.
2. How clear and adequate are the research questions, hypotheses and
objectives specified.
3. The strength of the theoretical approach, operationalisation and use of
scientific methods.
4. Documented knowledge about the research front.
5. The degree to which the scientific basis of the project is realistic.
6. The scientific scope in terms of a multi- and interdisciplinary approach,
when relevant.
1. Originality (scientific innovation and/or new knowledge)
Research projects given grade 6 and 7 on scientific merit are evaluated to be
highly original and even a game-changer, «This is a highly original basic science
project that -if proven- could be a real "game-changer" for our understanding».
The research idea is important, often outside its own narrower field. Several
projects is based on pioner discoveries by the project manager. – «The
applicant describes a new source of genetic variability which he and his
collaborators have discovered».
For all other proposals there seems to be less clear innovation potential for
different reasons:
«In conclusion, in view of all terminated studies and studies in progress, the
conceptual and technological innovation potential of this project is rather
limited».
«This research is of a quite applied nature, it should be directly
relevant/important to the drug industry. Therefore, it was disappointing not to

see any industrial participation. It
leaves the impression that there
may not be not enough
"demand".»
«It should be noted that this
proposal is a continuation of a
project that just finished»
Innovation potential is perhaps
the most apperant evaluation
criteria where only 6’ and 7’
projects gets very good remarks.
Given the importans of the grade
scientific merrit on the overall
grade this aspect should be dealt
with with the uttermost
attention.
2. Clear and adequate
specification of research
questions, hypotheses and
objectives.
The research questions should be
clearly described and well argued
«The proposal is well written and
structured». Strong hypothesis
can have some degree of risk but
only if they are supported by
some evidence. Also projects
graded 5 on scientific merit can
be deemed as a well written and
structured proposal, having good
argumentation for the need of
the research and being well
3
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defined in work packages. Projects proposals with lower grades on scientific
merrit are often more poorley written, but it isn’t necessary so. The overal
problem with badly written proposals is that: «The application is [so] poorly
written making it difficult to determine what will be done and how» Examples
being lacking details about preliminary data to support hypothesis,

CHECKLIST FOR SCIENTIFIC
MERIT

international collaboration is
well established My
collaborators have mutual
benefit of the project I have
given an complete and
correct overview of the field
and ongoing studies I have
identified and dealt with
possible confounders I have a
plan B for important parts of
my WPs We will be able to
gather data in the proposed
time frame

My project is highly original/a game changer The idea is based on my own
pioneer discovery The idea is important My hypothesis is bold, but
supported by evidence/ preliminary data There is a clear description of my
research problem and hypothesis The analytical approach is clear The
proposal gives an “cookbook” description of my project Methodology is
state of the art I, as PM, have training in relevant techniques I have done
power analysis We are the best research group to do the research The
lacking essential description in introduction, not clearly explain the scientific rationale and not accompany figures with
legends – «No legends accompanied the figures. In figure 1, for instance, no details are provided as to how the
experiment was performed or whether the effects observed are statistically significant».
3 and 6. Theoretical approach, operationalisation and scientific methods and multi-/ interdisciplinary approach
The analytical approach must be well thought through, methodolgy should be state of the art, and the PM should have
training in relevant techniques. Interdisiplinary approach is positive. The project will not get to good a grade if there is
question about power and feasibilty «Patients will be reqruited from centers in [Europe]. However, inclusion of patients
in international studies was slower than expected, raising questions about the feasibility of the proposed study. Also, the
power of the proposed study is not expected to be higher than that of published studies». The proposal needs to be
based in preliminary evidence «The applicants do not provide preliminary evidence that would support the viability of the
planned [...] model and thus the viability of the entire project. The panel was in favor of the project and suggests to
provide more preliminary evidence of the experimental model».
4. Documented knowledge about the research front.
This aspect is in great deal about giving confidence to the feasability of the proposal, although this also is evaluated in an
seperate grade. It is also an evaluation of whether the proposing group is the best research enviroment to do the
research. The project group, including international collaborators, should have a strong background in field of the
proposal to give confidence about the feasability. «[The proposal] is original and innovative with strong hypothesis and a
strong project group behind» and «It is a strong project group and the PM has secured international collaboration». And
if the project group is not to experienced in the field the PM should show a clear understanding in the description.
Collaborators should have mutual benefit of participating in the project, or it will not be evaluated positive: «Only one
international collaborator, without clear mutual benefit from the project». The collaboration should be well established,
meaning that it could be docuemented in some way. Projects lacking in this aspects often get grades well below
«fundable»
5. The degree to which the scientific basis of the project is realistic.
The realism of the project is assessed in many manners, ruffly devided into framing the research questions in theory and
having a methodological strong proposal. For instans - Is there a way to identify cases if treatment proposed is
successfull? Are there other ongoing studies that will make your study redundant? Will you be able to reqruit enough
respondants in your time frame? Are there possible confounders you havent’t dealt with? Do you have an back-up plan
4
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if some of your hypothesis falls through? Do you and your research team have the nessesary expertise in all techniques?
Have you provided enough details in your design for the panel to evaluate your proposal? And, perhaps most important,
can you support your proposal with any preliminary data?
•

«The project is theoretically sound and methodological strong, though the research questions could have been better
framed within the literature».

•

«It is also important to know who will be treated if this condition is successful. Although it is stated that diagnostic
tests exist, these are not widely used currently».

•
•

«and uses techniques that the applicants have expertise in».
«There is very little detail provided about the trial, in terms of the outcome indicators, recruitment rates and
statistical power. This is critical given the condition has low prevalence»

•
•

«the preliminary data presented for the efficacy of this approach is promising».
«The applicants do not provide preliminary evidence that would support the viability of the planned [...] model and
thus the viability of the entire project. The panel was in favour of the project and suggests to provide more
preliminary evidence of the experimental model».

•
•

«The [...] paradigm introduces yet other variables which are likely to confound the results».
«In many instances no back-up plans are described in case of problems arising. e.g. what if their strategy for making
[...] doesn't work? It is strange that no preliminary data are provided to show they have this working given that the
technology has been around for a while. [...] If this work package does not work then WP4 becomes redundant».

•

«[...] methodological details in specific WPs are either not clearly described or seem to be too generic and. Other
proposed experiments in WP3 and WP4 seem to be highly descriptive».

•

«No high quality publications/data were presented as supporting evidence for the potential advantages of [...].
Where has such an approach proven to be effective?»

•

«Given the lack of experience of the PI in areas of [...] the panel would have wanted to see much more attention to
the details of experiments»

Boldness in scientific thinking and scientific innovation
This criterion gives an indication of how likely it is that the research project will
lead to significant advances in theory, methodology or scientific knowledge, as
opposed to more incremental progress. Relevant elements to be assessed is:

CHECKLIST FOR

1. Bold hypotheses
BOLDNESS
2. High potential for significant theoretical advancement
3. Original methodology
4. Creative approach to expanding the current knowledge base in the field

My idea is bold because it

1. Bold hypotheses
may fundamentally change
The panel is looking for research proposals with bold ideas that can change
our understanding of the fundamental
understanding or even lead to paradigm shifts.
area/field
«This proposal addresses fundamental questions that may change our My idea is bold, but the risk understanding of
how organisms evolve, thus it can be considered a bold idea». is overcoming due to At the same time as they want
bold ideas, the idea cannot be too risky, so there
supporting data should be some evidence to support your
hypothesis - «Given the quality of past My research will use novel publications supporting the proposed hypothesis
the work does not seem to
methods/techniques have great potential for significant advances». Direct
continuation of previous
I use a creative approach research can be difficult to argue as bold «The project is a
continuation of a research line; the main applicant published in [...], though in a [...] animal model.
5
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The applicants aim to move to a more human-like disease model»
2. Potential for significant theoretical advancement
Projects with the best grades promises interesting advances, theoretically, but also methodologically. «Strong
scientific thinking with novel techniques and huge potential for significant theoretical advancement».
Perceived limited potential for scientific innovation is argued as a reason of «lack of novel hypotheses, of methodological
innovation and of new mechanistic insights». Here again it is also the case that the project may or may not become
redundant, because there are no supporting data presented. Using original and creative approaches is not enough
either, if the research area isn’t perceived as pressing, or if the context of the study is not solid defined. «This is a project
using original methodology, but is of a highly applied nature. It may lead to an improved screening method but is not
"revolutionary" as alternatives are available». Also too simplistic rationale for the study, lack of detailing in proposal and
less clear dependence between the work packages will make the panel doubt the feasibility and the possibility to do
significant theoretical advancement.
3-4. Original methodology and creative approach
Projects with a creative approach and original methodology are given the best grades, in some cases even if the idea
isn’t to novel. Using standard methods can result in lower grading. Projects with crative approach but standard methods
are often given only grade B on boldness, but this is not necessary a given result. Quotes from projects graded A on
boldness: «An overall creative approach within an area where novel treatment possibilities are needed more than ever»,
«The applicants have also been developing novel statistical approaches to analysing such -omics data» and «The project
is not particularly novel in the sense that this group, and others, have been working on the idea [...]. However, bringing
together multiple prospective cohorts provides a much stronger resource for such a study». Quotes from projects graded
B on boldness: «The methods are for the most part standard and appropriate» and «Methods are quite straight forward,
but the approach is rather creative with the possibility of expanding on current knowledge».

The project manager and project group
This criterion is a ranking of the qualifications of the project manager and
project group in accordance to:
1. Project management
2. Expertise and experience within the field of research
3. Publication record
4. Experience with national and international collaboration on projects
5. Experience with supervision of students and younger researchers
6. The degree to which the project manager and project group are part of
a research environment that has the competence and resources needed
to ensure the success of the project
1. Project management (the PM)
For the most part the project managers getting grade 6 or 7 on PM/PG are very
experienced in management of large studies either as PI or as co-I, they also
often have or have had other kinds of management roles. «He [...] is a clear
leader in the field, as shown by a variety of management roles [...]» and «She
has been the PI and Co-I on a number of larger studies». But being newly
established as an independent investigator or having less experience as
manager does not automatically disqualify you as PM for a FRIPRO research
project, however it may be somewhat harder to convince the panel. This
quotes is from projects grade 6 on PM/PG: «It is not clear from the CV of the PI
whether he has previous experience as PI of larger projects (grant holder)» and

«The PI has only just become
established as an independent
investigator». A less positive
spin of litle experience i
management resultet in a grade
5 – «The
PI has competence in the field [...]
but the referee is concerned
about his experience in leading a
large multidisciplinary effort
such as the one proposed in this
application». All in all it seems
good to be able to document
management exerience with
projects of similar caliber.

3. Publication record (the PM)
The PM of the project proposal
should have an good or
excellent track record, with high
citation index, several
significant publications and
publications in outstanding
journals - «The project manager
6
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has an excellent track record in the field [...], with a number of significant
publications». Projects graded both 5, 4 and 3 on PM/PG often get evaluated as
so the PM has solid but not outstanding track record. Also it would be
important to be senior author on some publcaitons, and show recent activity.
This two qoutes are from evaluations getting 3 or 4 on this grade: «His
publication record is short (though of high quality), [...] none as a senior author.
The last paper is from 200x.» and

CHECKLIST FOR PROJECT MANAGER & GROUP
I can document management experience from similar projects I have a
excellent track record I have published as senior author I have shown recent
activity in publishing articles I have good citation rates I can document
supervision experience, preferably of PhD students The whole team has
strong

experience in the proposed
field
I have several excellent
international collaborators I
can document experience
with previous international
collaboration I have
provided a clear description
of what work needs to be
done and by who. This will
make the panel able to
asses whether we have the
appropriate expertise or
not.

«The project manager is an experienced scientist with a good track record, though with more activity in the past than in the
last x years».
5. Experience with supervision of students and younger researchers (the PM)
The PM should be able to document supervision experience. First and foremost the PM should have supervised several
PhD students, but also master students and postdocs.
2, 4 and 6. Expertise and experience within the field of research, experience with national and international collaboration
and the research environment
Both the PM and the team should have strong expertise in the field of research that is proposed. Expertise and research
environment intertwine for the most part, meaning that an international team more often is viewed as more competent
than only local and national teams. «It is a strong group, that together with the international collaborators [...] ensure
the highest changes of successful outcome of this proposal» and «The research environment and international
collaborations are excellent, and should provide the resources to ensure that the project is completed successfully». It is
good to document that the PM has experience with previous international collaboration. Having a international good
team alone doesnt secure a good grade though, where also projects graded 3 or 4 is evaluated to have «a consortium
that covers all the expertise needed for the proposal». But projects receiving grade 3 and 4 are often less clear on the
international collaboration or have no plans for it – «They aim to collaborate with Prof. [...] to learn a new [...]
intervention. There is no evident international collaborative network»
To assess that the PM and the group has the nesseecary expertise the organization of the project should be well
described. A projects graded 3 or 4 got this evaluation: «however the organisation is not well described in the
application, and so evaluation of the qualifications of the group in relation to the projects activities as a whole is not
possible» Another project graded 6 or 7 got this evaluation: «Very clear explanations are provided as to how the work
will proceed, the involvement of each collaborator and the people doing the work».

International cooperation
This criterion gives an indication of the extent and quality of the international
cooperation activities set out for the project.

CHECKLIST FOR
INTERNATIONAL COOP.

1. Extent of cooperation

7
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The difference between an A, a B and a C is very mutch in line with the degree of
collaboration – A graded projects has extencive collaborations, B-graded
projects has some collaboration, and C-graded projects have non.
This project has in essence
an international team
Quotes from A-graded project: «There is a high degree of international
There are plans for research collaboration, with researchers from Sweden, Netherlands and USA joining the stay
abroad, especially for Norwegian team”. junior staff members – PhD Quotes from B-graded project: «This is the
weakest element of the proposal.
and Postdocs
There is a very strong Norwegian and some Nordic collaboration but no further
My international international linkages despite the wide importance of the topic» collaborators are experts in
Quotes from C-graded project: «The international collaborator provided
their field background
information for the methodological approach. Apart from this,
there is little evidence of international collaboration”. There is a history of

collaboration in the
proposed team

A positive touch to international collaboration is to include research training
I have included CV for my
stays abroad, especially for junior staff. In fact, projects funded after 1.1. 2017 international collaborators can apply
for research stay abroad for postdocs, and get prolonged the postdoc period accordingly with minimum 3 months and
maximum 12 months. – «Most of these international collaborators will host PhD students or post-docs from the PI's
group in Norway during periods of training, conductance of experiments or/and exchange of knowledge» and «The
researcher(s) will spend time in both laboratories to learn techniques and bring the expertise back to the home
institution. This is a very effective method of sharing expertise and adding benefit to the host institution».
2. Quality of cooperation
The quality of cooperation is first and foremost an evaluation of the expertise of the collaborating researchers, are they
leaders in their field and are they well suited for this project? Secondly it is an evaluation of how well established the
collaboration is, were just recently formed collaboration is viewed as more risky for the project feasibility. Quotes:
• «Significant international collaboration, that is required for answering questions at the centre of the proposal».
• «Very strong team of national and international partners with different competences».
• «The application indicates significant international cooperation with key, relevant leaders in the field of radiation
related research».
•

«The proposal is dependent on international collaboration, especially with groups in Sweden, Denmark and
Germany. The latter collaboration has been established recently-this would be critical to the [...] work».

•

«The CVs of the international collaborators were not included so it was difficult to discern how good such links
will be».

•

«However, the quality of the partners in relation to the specific project is difficult to assess, due to lack of
documentation, but the project description indicates a good setup»
2. Need for personnel
resources, as listed
in terms of work
Implementation plan and resource parameters
time distributed by
This criterion gives an indication of whether the plan for project implementation
work packages,
is satisfactory, and whether the planned use of resources in the project is
sub-projects or
wellsuited for the tasks in the project. The assessment is not to be linked to any
milestones.
scientific risk. Elements that are assed is:
3. Need for other
1. Plans for project implementation, including breakdown into work
resources (such as
packages/sub-projects, milestones and deliverables.
8
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equipment, data collection, field work), distributed by work
packages/sub-projects or milestones.
1. Plans for project implementation, including breakdown into work
packages/sub-projects, milestones and deliverables.
The implementaiton of the project should be described in terms of work
packages. «The project is well described with WPs and clearly described
outcomes. In total three WPs are included and the methodology justified and
discussed properly». The design must be well thought through – «The applicants
have given a lot of thought to the design and the statistical analysis which is
critical for this project» and the relationships between the different WPs must
be clear – «The panel would encourage the applicant to focus more on research
design and more clearly articulate the relationship between the different
workpackages». In general the WPs should be led by the PM – «Implementation
plan is somewhat non-standard, as several work packages will not be lead by
the PI». Again the level of details is important which is

CHECKLIST FOR IMPLEMENTATION
The project is divided into WPs
The design is well thought through The relationship between each WP is clear
The PM leads each WP There is provided a plan B were it could be necessary
A timeline is included Collaborators tasks is described Central researchers
CVs is included

shown in this two quotes – «The implementation plan and work packages were reasonable albeit not very well detailed»
and «The work packages are clearly described and feasible». And, there must be a plan B for stages in the project that is
less certain – «the plan of action was only briefly described with no fall back positions explained».
2 and 3. Need for personel and other resources
A timeline should be included to show that planned personell is realistic. Collaborators task must be described, and CVs
should be included for sentral researchers. «A timeline is included and judged to be realistic with the persons planned to
be involved in the project (one post doc, one PhD student and technicians)», «The need for personnel resources is
documented» and «Implementation plan realistic with appropriate ressources included. A detailed timeline is included».

9
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Dissemination and communication of results
The quality of the dissemination and communication plans are asessed in
CHECKLIST FOR
relation to the level of detail provided and how realistic the plans are, and by
DISSEMINATION
the following criterias:
1. Plans for scholarly publication, dissemination and other communication
activities.
I have a detailed and
ambitious plan for all three
2. Plans for popular science dissemination and communication activities
aspects of the
vis-à-vis the general public as well as users of the project results,
dissemination
including planned use of channels and measures.
plan
3. Plans for ensuring that important users (in industry, community life and
o Scholarly o Popular
public administration) are incorporated into/take part in dissemination
activities for the project.
o Important end users I
1-3. Scholary publicaiton, popular science dissemination and incorporation of
have documented my track
important end users
record in dissemination I
Both A-graded and B-graded projects regarding dissemination have good plans
have shown how my
for scholary and poular science dissemination. What seems to differentiat them
research is of importance
on this two parts of the dissemination plan is the detail level of the plans and
for the society
how ambitous they are. Also having a good track record as PM in this area is
positivly valued, and is only commented in A-graded projects - «The PM has a
very good track record of dissemination of results by use of peer-reviewed
papers, conferences, via institutions (related to public health) – but also by use
of public media such as television, both nationally and internationally».
What realy sets the two grades apart seems to be the plans for dissemination to important end users – industry,
community life and public administration. A-graded projects have elaborate plans for dissemination of results to the
industry, i.e. collaborating with Norinnova Technology Transfer office and they have plans for dissemination with
institutions in public health area, with policy makers and hospital staff. Although some B-graded projects also have
these kind of plans, they seem to be evaluated to not beeing ambitious enough. Quote from an A-graded project «Dissemination will be via peer-reviewed journals, oral scientific presentations, public website, and collaborating with
Norinnova Technology Transfer office».
It also seems that the panel take into consideration in which degree the results will be of interest for all members of
society, quote from an A-graded proposal – «The subject of the current proposal is very important and highly relevant for all members of the society. The results from the proposal will therefore be of interest for international and national
health authorities, clinicians, industry, and the public in general».

Overall assessment of the referee/panel
This criterion indicates the overall view of the referee/panel, based on the specific criteria which they have been asked to
assess.
Overal 6 and 7
In the overall evaluation of projects with grade 6 and 7 the panel in general felt that:
•

The project was excellent from the point of view of the organisation, resources available and the team.

•

The applicants already had significantly contributed to advance the field

•

This was probably the best qualified group of researchers anywhere to address the problem.

•

The proposal was well thought out from a technical point of view

10
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•

The proposal could be considered medium risk but high gain

•

If the hypothesis underpinning the proposal proves to be right it will have major impact

Overal 5
In the overall evaluation of projects with grade 5 the panel in general felt that:
• It was a strong project from a team with a good track record
• The project had a very strong international collaboration
• The lead PI had excellent experience
• Resources and competence are adequate for a potential project realization
• Uncertain recruitment plan can obscure result
• For some the research plan was to general and for some it was excellent
• Potential methods problem were only briefly discussed
• Some projects were missing preliminary data to support underlying principle or to validate model
Overal 3 and 4
In the overall evaluation of projects with grade 3 and 4 the panel in general felt that:
•

•
•
•

Some projects were well-described and scientifically solid, yet not with a high degree of originality or with
potential of leading to novel technology/advancement in knowledge
The project was interesting but with considerable weak points
Some hypothesis was not clear
There was too little details or to generic description of project plan to assess feasibility
That some of the PMs and/or groups lacked evidence for i.e. necessary expertise, scientific independence or
international experience
Other PMs an groups where both experienced and had the right qualifications
The application neglected some complicating issues
The research questions could have been better framed to the literature.

•
•

There could have been a plan B if hypothesis failed
The project would have benefitted from having a more international team

•
•
•
•

Young research talent
Scientific merit
According to RCN this criterion gives an indication of the essential, fundamental
aspects of the research project and is assessed in relation to:
1. Originality in the form of scientific innovation and/or the development of
new knowledge.
2. How clear and adequate are the research questions, hypotheses and
objectives specified.
3. The strength of the theoretical approach, operationalisation and use of
scientific methods.

4. Documented knowledge
about the research front.
5. The degree to which the
scientific basis of the project
is realistic.
6. The scientific scope in terms
of a multi- and
interdisciplinary approach,
when relevant.
1 and 6. Originality and multiand interdisciplinary approach
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Projects graded 6 and 7 is evaluated as to have potential for novel important
insights, that can deliver results that will have significant impact in society and
in the field. Depending on the type of research, if your results should be
implemented in society in some form, incluison of end users in the team gives
confidences in the need for innovation. For drug development it would be good
to have for instans pharamaceutical companies as collaborating partners.
Scientific innovation is also judged in terms of the likelyhood of getting
published in high impact journals – «Hence, the project has a good potential to
publish in high impact journals. The proposed work has high chance to deliver
its anticipated outcomes, which would have significant impact». For highly
graded projects the criteria of originality also seems highly interconnected with
multidisiplinarity as illustrated with this quote: «The combination of studies of
molecular and structural changes in an animal model and primary human
samples also provided originality to develop new knowledge. The use of high
resolution microscopy to study structural changes also shows innovation in this
area [...]».
2. How clear and adequate are the research questions, hypotheses and
objectives specified.
Research questions, hypothesis and objectives must be clearly defined and also
bold. In one applicaiton the panel highlighted that there was given seperate
hypotesis for each work package. Main activities and milestones should match
the WP’s, to ensure the possibility to monitore the project and make shure
milestones are met.

Possibility for significant
impact in field or society End
users are among my
collaborators (if relevant)
Results can be published in
high ranked journal (which?)
The project is multidiciplinary
Resarch question and
hypothesis is so detailed that
it can function as an
“cookbook” for my project
Possible risks is identified and
explained It is given an
complete account of the
research frontiers The project
idea stems from my own
previous work All expertise
needed is assembeled in the
team Pilot data is described in
enough detail for the panel to
make up its own mind about
it I have done power analysis
for the proposed research

CHECKLIST FOR SCIENTIFIC MERIT
3. The strength of the theoretical approach, operationalisation and use of scientific methods.
For the grade of scientific merit identified shortcommings commented by the evaluators are generally directed towards
methods, design or how well these aspects is described in the proposal. It has to be perfectly clear what the research
idea is, how you will approach the problem, and how the cumulative contribution of each WP is. Confounders and
possible risk has to be identified and there has to be an explanation for how you will deal with them.
4. Documented knowledge about the research front.
First and foremost it is the Principal Investigator (PI) who is evaluated to be knowledgeable about the research frontiers
of the proposed field. This is the place to be accurate and really show that you know your field and know that your
research is needed, quote: «We agreed that the project manager provides a very strong defence of the current
knowledge in the research area»
For YRT-applicaitons it is a plus to have established the basis of your project yourself in previous work, but other types of
enteries to the research is also ranked with good grades. As these evaluation statements show: «The proposal comes from
a young investigator at UiT who has already established a strong research programme» and «This project logically flows
from previous research of the applicant».
Complementary expertise of the team members and collaborators should also be documented. Text to describe what
each member of the team will be doing may be well used pages.
5. The degree to which the scientific basis of the project is realistic.
Realismn is mostly judge by pilot data, the panel looks for enough detail in the description of pilot data «to assess
whether the approach and methods used are applicable». Pilot data is also looked at in terms of power analysis – how
12
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many subjects are needed and will they be able to recruit them? An highly graded application that didn’t get funding got
this evaluation in respect to this: «It is clear that the research programme is still at a relatively early stage, with more
pilot work required before it starts as detailed in the proposal - presumably for this reason no subject numbers were
included in the application, meaning that a power analysis was impossible»

Boldness in scientific thinking and scientific innovation
This criterion gives an indication of how likely it is that the research project will
lead to significant advances in theory, methodology or scientific knowledge, as
opposed to more incremental progress. Relevant elements to be assessed is:
1. Bold hypotheses
2. High potential for significant theoretical advancement
3. Original methodology
4. Creative approach to expanding the current knowledge base in the field
1. Bold hypothesis
Bold hypothesis is in our evaluatiuons refered to as «extremely relevant to

ongoing controversies [in the field]» and as investigating the problem in another
area than the majorety of the current research. But the hypothesis cannot be
bold without some evidence to support it – «The hypothesis that [...] is also a

evidence of
bold statement to be investigated in the proposal though further
this link would have benefitted the proposal». Clear formulation of the
hypothesis is also important so the panel can judge the potential for new
knowledge – «There is potential for new knowledge, but without specific and

not among the highest
ranked applications, there
are commended
approaches that aren’t
very novel as well – «The
approach taken is not
particularly novel but this
is one of the strengths in
that the applicants are
very likely to successfully
deliver the main goals of
the project».

CHECKLIST FOR
BOLDNESS
My hypothesis is addressing
controversies in the field My
hypothesis addresses the
problem from another angel
than the majority of current
research My hypothesis is
backed with preliminary
evidence My hypothesis is
very clearly formulated My
approach is creative This is a
multidisiplinary approach
The results will significantly
advance either theory,
methodology or scientific
knowledge

realisable hypotheses, this aspect is difficult to quantify».
2. - 4. Significant advances in theory, methodology or scientific knowledge The
main feedback our projects got in positive remarks for boldness is that there
is planned for a creative and very often multidisiplinary approach. Mix of
methods is considered to give new or more precise knowledge. «The original
methodology, especially the [...] computational analysis and the opportunity
this provides to integrate across data modalities and appropriately model the
[...] data, was felt to be innovative». «The integration of different
methodologies (correlational, experimental and longitudinal designs) and the
open science perspective are also positive aspects to consider». «The panel
felt that the planned experiments were also clever and innovative». Although
Some of the best-ranked projects is commended for trying to develop theory «this project will allow to develop theory,
as it proposes innovative theoretical articulations» and «Her theoretical methods are novel and well-grounded in
experimental and clinical data».

The project manager
How well qualified the project manager is are assesed in relation to:
1. Expertise and experience within the field of research.
2. Ability to develop research ideas.

CHECKLIST FOR

3. Demonstrated independence as a researcher, for instance through

PROJECT MANAGER publications and

mobility.
4. Experience as project manager and supervisor.
13
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5. Extent of contact with national and international research environments.
I have published some excellent
Experience with national and international collaboration on projects.
papers in this area 1. Expertise and experience within the field of research. of research
The best way to prove experience in the field seems to be that you have

I’m familiar with all methods
published some good or excellent papers in the area of the proposed research -

to be used
«[PM] has a strong track record with several excellent relevant papers, and is
clearly familiar with all the methods that will be used». Only one out of foure

I’ve described how, by whom and
where the work will be

applications graded 6 or 7 overall had recently switched areas of research and

done thus
had good publicaitons but in another field, the panel commented on it, but
judged it to be okey because the insight the PM showed in the writing of the
proposal.

I have applied and been
granted funds from a
competitive call previously 2.

Ability to develop research ideas.
I have a good network of
There is not much evidence that this is an important aspect for setting the
excellent international grade of the PM. But the fact that the idea behind the project proposal is your
collaborators own is part of the grading under the scientific merit.
I have international
3 - 5. Demonstrated independence, experience as project manager and experience
supervisor and experience with national and international collaboration.
I have supervised PhDThis three aspects of the criteria, independence, experience as project student(s) manager and with international
collaboration is very much intertwined in such that being experienced as an project manager includes being able to lead
and make multiple nationalities and disciplines work together. - «The panel agreed that the project manager has good
experience of international collaborations as shown by their involvement and multiple project management tasks in two
ERC-funded projects with associated project management in conference organization».
Having also received funding from an competitive call is perhaps the best way of showing experience with project
management. Being trained at different instiutions and having an large network and good publicaitons indicate
independence. - «[PM] is an exceptional young researcher, having received substantial funding, being trained and

worked at outstanding institutions [...], having outstanding publication record [...], and an outstanding international
network of collaborators». And finaly one way to demonstrate abilty to manage a project is through how you describe the
organization of your research proposal «Although a new investigator the application spells out clearly how the work will
be conducted by whom and where”. Experience as supervisor is for the most part thought of as supervison of PhD
students, «The project manager has experience in this domain, a good publication record, PhD supervision and plans for
strong involvement in this project». Still getting a good grade one PM got remarks that it was «a bit of weakness [...] the
limited experience of the supervision of graduate and postgraduate students». Having superviced masterstudents only
does not seem to be enough for a positve evaluation in general.

The project group
How well qualified the project group is are assessed in relation to:

1. Expertise and
experience within the
field of research.
14
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2. Extent of contact with national and international research environments.
CHECKLIST FOR
3. Experience with national and international collaboration on projects.
PROJECT GROUP
4. The degree to which the project group is affiliated with research
environments that have the competence and resources needed to ensure
The team encompass all
the success of the project.
expertise needed in the
1. Expertise and experience within the field of research.
project
A project group evaluated with top grade (A) is usualy a team with appropriate
The team members have a
and complementary expertise, where all members of the team has a good track
good track record There is
record. - the project group has clear experience and expertise in all aspects of
a strong and established
the proposed research. It is a good thing to explicitly give the roles and
international collaboration
expertise of members in the text, and not only rely on attchement of the CVs.
“end users” that would be important for the projects feasibility, for instans the possibilty to secure recruitment of
respondants/patients. «The work with schools will rely on students, and the management of these students can be a
problem, and a risk to the project».
Ability to bring together a multidisiplinary team is viewed a strenght on behalf of the Project manager. – «The ability to
bring together such a diverse range of experts from different disciplines across Europe and the development of new
2 - 4. Expereince with, and the extent of national and international research
There is a established
collaboration with relevant competence and resources. In addition a good
collaboration with relevant
graded project group has a strong international collaboration and industrial
“end users”
collaborators if relevant in the project proposal. - «The panel thought the
applicant had assembled a strong group of local and international
collaborators who will provide support to this project». Project groups graded
only middel (B) typically lacks collaboration with researchers or
collaborations was noted as a strong strength of the proposal».

International cooperation
This criterion gives an indication of the extent and quality of the international
cooperation activities set out for the project.
1. Extent and quality of cooperation
Projects with the best grade on this criteria is judge to have a strong
international collaboration. This means that the team consist of international
reputable researchers or that a least one partner has excellent international
reputation. It also means having more than one international partner in total. It
should also be planned for high level of collaboration and preferably the
collaborators has been collaborating on previous projects. – «The panel felt that

CHECKLIST FOR
INTERNATIONAL COOP.
I have international
reputable researchers in my
team/partners There is
more than one
international partner We
have worked together
before There is a high level
of collaboration

there was good international cooperation with leading researchers in the
Netherlands and Germany, with whom the PI has worked previously».
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Implementation plan and resource parameters
This criterion gives an indication of whether the plan for project implementation
is satisfactory, and whether the planned use of resources in the project is
wellsuited for the tasks in the project. The assessment is not linked to any
scientific risk. Elements that are assed is:
1. Plans for project implementation, including breakdown into work
packages/sub-projects, milestones and deliverables.
2. Need for personnel resources, as listed in terms of work time distributed by
work packages, sub-projects or milestones.
3. Need for other resources (such as equipment, data collection, field work),
distributed by work packages/sub-projects or milestones.
1.
Plans for implementation (work packages, milestones and deliverables)
The best projects has a very detailed implementation plan, divided into work
packages that has information about goals, objectives, milestones, strategies and
roles of team-members and collaborators. «Each work package is carefully
described in terms of the goals and approaches taken» and «The panel noted that
the roles of each of the partners in individual work packages are carefully
described». An detailed plan also makes the panel capable to judge the feasibility

of the project. As such, plans that lack details or is incomplete does not get the
best grading. The panel also looks for implementation plans that has an plan B if
some of the hypothesis is refuted.
2.
Personnel resources
Resources need to be justified and the PM should be dedicated to the project. There should be a detailed and realistic
timeline.
3.
Other resources (equipment, data collection, field work)
Parts that normally would be related to scientific merit can weaken the grade for implementation when it is judge do be
inadequate in terms of the project to be feasable. For instans will a weak plan for incluision be considered a risk for
implementation, and so will also uncompleeted pilot data or to litle detail about pilot data.
best plans has more detailed
information, included some
targeted journals and
Dissemination and communication of results
conferences. «However,
The quality of the dissemination and communication plans are asessed in
further information on the
relation to the level of detail provided and how realistic the plans are, and by
number of proposed papers
the following criterias:
and potential journals to be
1. Plans for scholarly publication, dissemination and other communication
published in would have been
activities.
beneficial». If high impact
2. Plans for popular science dissemination and communication activities
journals seems relevant this
vis-à-vis the general public as well as users of the project results,
gives good reviews of the
including planned use of channels and measures.
panel. Having a plan for open
3. Plans for ensuring that important users (in industry, community life and
access for parts of the project
public administration) are incorporated into/take part in dissemination
results is also positive.
activities for the project.
CHECKLIST FOR
1. Scholary publicaiton
DISSEMINATION
Most projects have in place what the panels calls conventional scientific
communication, referring to a plan for publications and conference talks. The
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Detailed plans for 1) conventional scientific communication, 2) popular science
and 3) end users Target journals/conference
is listed

There is a plan for open
science I’ve demonstrated
competence in
communication (examples)

2 and 3. Poplar science dissemination and incorporation of end users
The more detailed the plans are, including what and in wich channel for communication is to be utilized is positive.
Communication actions allready in place gives confidence to the plan. If there are relevant end users to the research
outcome these should be mentioned in the plan for dissemination, or it will be reflecting the grade you get for
dissemination. «Besides the academic outputs, the project plans the involvement of the schools, publications in professional
journals and production of materials for teachers».

Overall assessment of the referee/panel
This criterion indicates the overall view of the referee/panel, based on the specific criteria which they have been asked
to assess.
Overal 6 and 7
In the overall evaluation of projects with grade 6 and 7 the panel in general felt that
• the projects were theoretical robust
• a novel and multidiciplinary approach was a sgnificant strenght
• involvement of end users was positive
• the PM had necessary competence and an outstandig track record
• it was a strenght if the proposals was buildt on previous work of the PM
• the projects was innovative or in a novel area of the field
• the projects had high potential for impact on interventions
• the projects had high level of expertice in the team and their international collaborators
• it was clearly designed projects, but in some cases the ideas could been specified in more detail
• convincing pilot data took away risk
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Møteplan for 2018 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige
fakultet
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet vedtar følgende møteplan for 2018.
Onsdag 31. januar 2018
Torsdag 15. mars 2018
Onsdag 25. april 2018
Felles styreseminar med UNN-styret torsdag 26. april
Mandag 18. juni 2018
Fakultetsstyret deltar på ledersamling ved Helsefak onsdag 26. september 2018
Torsdag 27. september 2018
Onsdag 24. oktober 2018
Onsdag 5. desember 2018

Begrunnelse:
Møteplanen er utarbeidet basert på kjente frister og leveranser ved Universitetet i Tromsø.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–
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