
  
 

 

 

 

 

Rapporterende enhet: 

Det odontologiske 

fakultet 

 Rapportert av: 

Pål Barkvoll 

Tove Langhaug 

 

 Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

1. Innledning 

 

Siden rapporteringen for T1, har prognosen for merforbruket i langtidsperioden økt med ytterligere kr. 47 

mill., til kr. 70 mill. 

Trangere økonomiske rammebetingelser i 2018 og årene fremover, gjør nokså kraftige utslag i budsjettet. 

OD har i mange år levd «av marginene», som slett ikke har vært store. Vi har imidlertid greid å få 

årsresultater  på «riktig» side.  Inngående balanse (IB) for 2018 var halvert i forhold til IB 2017. Det var et 

signal om trangere tider. Det skal små inntektskutt til før regnskapet viser røde tall.   Fakultetet så allerede i 

budsjettprosessen for 2018 at virksomheten må tilpasses trangere økonomiske rammebetingelser. 

Følgende tiltak var planlagt gjennomført i 2018, som bidrag til å skape budsjettbalanse i langtidsperioden: 

a) Gjennomgang av bemanningsplaner med målsetting om riktig dimensjonering og riktig 

kompetanse.  

b) Analyse av pasientregnskapet sammen med pasientjournalsystemet SALUD, med henblikk på om 

instituttet (IKO) anvender mulighetene optimalt.  

c) Øke prosjektporteføljen 

d) Sikre inntekter fra utleie av utstyr 

e) Sikre avkastning for fakultetet ved evt. innovasjoner og kommersialisering. 

f) Investeringer som kan bidra til rasjonalisering samt modernisere undervisningen 

g) Tiltak for å holde kullene på måltall  

h) Restriksjoner på innkjøp og overføring av bundne midler.  

Tiltakene er utførlig beskrevet i rapportering per. 15.12.2017. 

Noen tiltak er også satt inn i årsplanen 2018-2020 og status vil fremkomme der. a) Gjennomgang av 

bemanningsplaner er et omfattende arbeid, fordi det griper inn i hvordan oppgavene organiseres og løses, 

samt vektleggingen av undervisning og forskning i de ulike fagfeltene. Imidlertid ser det ut til at dette vil 

være det sentrale verktøyet for å skape balanse i fakultetets økonomi. Det er selvsagt også gode bidrag å 

hente på inntektssiden, bl.a. klinikkdriften/pasientregnskapet, men det vil ikke gi nok til å løse fakultetets 

økonomiske utfordringer.  Utviklingen i prosjektporteføljen er også positiv og per T2 ser det ut til at 

fakultetet oppnår budsjettert inntekt fra nettobidrag. Ledelsen ved OD ser at det store merforbruket og 

tendensen til at dette øker, også er et styringsproblem. Dekanen vil derfor sette omlegging av 

styringsmodellen på institutt på dagsorden så rakt som mulig.  



  
 

 

 

 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Utdanning: 

For å styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene har OD etablert 

sosiale møtepunkter mellom masterstudentene i odontologi og bachelorstudentene i tannpleie. Det ble 

gjennomført egne informasjonsmøter under introduksjonsuken i 2017. fakultetets vurdering er at dette har 

økt identitets- og fellesskapsfølelsen blant studentene.  

 

For å ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer arbeider fakultetet for å øke 

bruken av Multiple Choice og Canvas. Fakultetet anser industrisamarbeid som strategisk hensiktsmessig for 

å kunne være en premissleverandør i utviklingen av teknologiske løsninger til bruk i undervisningen. 

Fakultetet deltar i internasjonalt prosjekt (Resispart) MOOC med mål å kvalitetssikre engasjerende 

undervisning for flere grupper. Skal tilbys studentene ved OD og de andre i prosjektet. Fakultetet har 

digitalisert alle eksamener og anser det for å være en profesjonalisering og kvalitetsheving.  

 

Nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning er under utvikling. Fakultetet avventer hvordan disse 

vil påvirke den eksterne og interne kliniske praksis studentene har. Eksterne veiledere inviteres til fakultetet 

en dag per år for faglig og pedagogisk kalibrering og får bl.a. møte studenter de skal veilede.  

 

Forskning:  

Det er en sterk økning i antall søknader på eksterne prosjekter, EU inklusive. Tilslagene fra søknadsrunden i 

2017 er også økt. Utformingen av den administrative støtten er i prosess. På økonomisiden er støtten styrket 

ved at 1 økonom på fakultetsnivå har eksternfinansiering som hovedarbeidsfelt og følger opp prosjektene 

gjennom alle faser. For å øke kompetanse og knytte kontakter deltar vitenskapelige i internasjonale 

forskernettverk og fakultets gjennomføring av ADEE konferansen i august var et godt bidrag. Fakultetet 

anser at etablering av forskerlinje på lang sikt vil understøtte interessen for å søke EU midler. 

 

Fakultetet har utarbeidet rutiner for raskere tilsettinger. Imidlertid har effekten foreløpig vært liten.  

 

Samfunnskontakt og forskningsformidling: 

Fakultetet arrangerte i 2018 årsmøtet i ADEE med tema «Dental education in a Changing society» 

Målgruppen var europeiske odontologiske utdanningsinstitusjoner. Kongressen var meget vellykket og satte 

fakultetet på det Europeiske kartet på en målrettet og god måte.  

 

HMS: 

Fakultetet er ajour mht tiltak fra gjennomført ROS-analyse. Det er økende fokus på kjemikaliehåndtering.  

 

Fakultetet har satt ytterligere fokus på klinikkvirksomheten gjennom analyse av den faglige bruken av 

pasientdatasystemet SALUD og økonomi. Analysearbeidet er i prosess. 

 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Fakultetets økonomi har strammet seg til ytterligere i løpet av årets 8 første måneder. Det er i årene 2019-
2022 at inntektsbortfall gjør utslag.  For 2018 viser prognosen et merforbruk på 12 mill. Dette er en økning 
på ca. kr. 2 mill. i forhold til budsjett. For langtidsperioden viser nå prognosen et merforbruk på kr.70 mill. 
Hovedårsakene til merforbruket kan kort oppsummeres slik: 
 
Bortfall oppdragsprosjektet aldersundersøkelse av enslige unge asylsøkere: kr. 16 mill  
Avbyråkratiseringkutt kr 7 mill 

Flatt kutt kr 4,8 mill 

Fjernet risikoinntekter knyttet til Hdir og statsbudsjettet kr 8 mill 

Lønnsvekst/personalkostnader kr 44 mill som ikke kompenseres fullt ut i KD bevilgningen 
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Reduserte pasientinntekter i 2018 kr 2,5 mill 

Økning i driftskostnader kr 6,6 mill der 50% skyldes økning i internhusleie 

 
Totalt merforbruk per T2 er kr. 19,5 mill. Det skyldes mottatte midler til forskningsinfrastruktur kr.6,697 

mill., dette er i innkjøpsprosess. Kr. 3 mill for fellesregnskap MED som er i avklaring mellom fakultetene. 

Helsedirektoratet har ikke betalt ut årets tilskudd, kr. 31 585 mill, fordi fakultetet har innledet en prosess, 

sammen med IKO i Bergen, for å få omgjort de uforutsigbare kuttene.  

 

 Budsjetterte pasientinntekter for langtidsperioden har lagt opp til en aktivitetsvekst. Dette er ved nærmere 

analyse ikke sannsynlig å oppnå. Det som imidlertid er mulig, er en inntektsøkning basert på jevn prisøkning.  

 

Utviklingen i prosjektporteføljen og økonomien er positiv. I 2017 var det svært stor aktivitet for å søke midler 

til forskning. Det ble sendt inn 32 større søknader og 9 søknader om mindre (<100 000) midler. Dette er 

flere søknader på ett år enn noen gang tidligere. Prosjektene fakultetet fikk tilslag på er nå i gang og følger 

budsjett.  

Det odontologiske fakultet hadde per T2 totalt 58 aktive prosjekter (små og store), dette er 10 flere enn på 
samme tid i fjor. Totalt har det blitt innbetalt ca kr 13 mill- på prosjektene, nesten en fordobling siden T2 
2017. Det ble startet opp 26 nye prosjekter og 19 prosjekter ble avsluttet. Vi har per T2 2018 dobbelt så 
mange NFR prosjekter som per T2 2017. 
 
Det har også i 2018 vært stor aktivitet på hele fakultet for å søke midler til forskning. 15 større søknader er 

sendt fra instituttene. I tillegg venter vi svar på en EU søknad bClever for 2017 som har gått videre til andre 

runde (ERC Starting grant). 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 20.9.18 

 

Pål Barkvolll  

Dekan       Tove Langhaug 

        fakultetsdirektør  
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Resultatindikatorene  

 

Kommentarer på resultatindikatorer: 
Studiepoengproduksjon: OD vil i fortsatt noen år få lavere inntekter fra KD grunnbevilgning pga 
lavere studiepoengproduksjon enn tidligere år. Utover vanlig frafall fra studiene er det en viktig 
faktor som har påvirket studiepoengproduksjonen de senere årene, nemlig innføring av ny 
studieplan fra høst 2014 med bl.a. emner/moduler som går over ett studieår (masterstudiet). 
Det er allerede satt inn og planlegges ytterligere tiltak for å imøtekomme dette problemet. Se for 
øvrig under Utdanning nedenfor. Det er laget en prognose for langtidsperioden basert på 
dagens kullstørrelser, trender i de foregående årene og de endrede rammebetingelsene nevnt 
ovenfor. Denne prognosen vil bli oppdatert i budsjettprosessen i høst. Vi antar at produksjonene 
går opp igjen når tiltakene begynner å virke. 
 
Studentutveksling. Vi har hatt betydelig større interesse og antall søkere til utveksling fom 
2015. I 2018 har vi 13 inn og utreisende studenter med opphold over 3 måneder. Vi har også en 
god del studenter som drar på utveksling, men som ligger under grensen på 3 måneder (9 
studenter i 2018). Det arbeides med oppdatering av avtaleporteføljen, slik at flere av våre 
studenter vil få opphold ut over 3 måneder.  
 
Publikasjonspoeng: OD hadde en liten økning i antall publikasjoner fra 2013 til 2014. Det ble i 
2015 satt inn insentivmidler for produksjon av vitenskapelige artikler og økte midler til 
forskning for å stimulere til økning i antall publikasjonspoeng.  I tillegg antar vi at innføring av 
strategisk rekruttering vil bidra positivt og andre tiltak beskrevet i Årsplanen nedenfor. I løpet 
av langtidsperioden forutsettes en produksjon på ca 1,13 publikasjonspoeng per vitenskapelig 
ansatt. 
 
Ekstern finansiering: 
Bevisstgjøringen rundt ekstern finansiering har økt i betydelig grad. Fakultetet har aldri hatt så 
høy søknadsaktivitet før. Se for øvrig under Forskning nedenfor. 
 
EU-inntekter: IOB fikk tilsagn om et EU prosjekt med oppstart i 2013, IKO fikk Eurostarmidler i 
2014. IKO har fått tilsagn om et ERA-NET MarineBiotech- prosjekt med oppstart i 2017. Vi har 
fått tilsagn om et Marie Curie prosjekt med oppstart antageligvis i 2019. Vi estimerer å ha 1-2 
EU prosjekter med årlige inntekter på 1-2 mill per år i langtidsperioden. Det er sendt inn 2 nye 
søknader i 2018. 

OD

Resultater 

UiO totalt

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 50,6 53,0 49,2 51,2 46,7 46,9 46,4 51,2 43,1

Studentmobilitet - andel utveksl.studenter 4,2 % 3,4 % 4,7 % 4,7 % 3,4 % 4,8 % 4,8 % 5,3 % 8,8 %

Publikasjonspoeng per vit.årsverk 0,92 0,74 0,79 0,89 0,99 1,00 1,09 0,94 1,77

EU-tildeling volum 0 0 0 828 1 460 1 287 1 931        223           158 568

NFR-tildeling  volum 2 659 1 224 3 242 1 444 4 106 5 213 3 320        1 910        959 857

Kandidater 71 62 57 89              66              4 868

BOA 38 016 16 940 13 184 15 829      8 718        479 965

Resultater 
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NFR-inntekter: Fakultetet har de siste årene hatt en økning i NFR inntekter. Det er veldig 
sårbart siden vi har svært få prosjekter og ett enkelt kan utgjøre den store forskjellen. I lys av de 
tiltakene vi har satt inn forventes det at inntektene i langtidsperioden gradvis vil øke og doble 
seg i forhold til dagens nivå. Dvs at vi tilstreber å ha 5-7 NFR prosjekter til enhver tid med en 
inntekt på kr 1,5-2 mill pr år. Det er sendt inn 13 nye søknader i 2018. 
 
BOA: I årene frem tom 2016 hadde fakultetet store inntekter via UDI prosjektet. Etter bortfallet 
av UDI prosjektet har vi søkt å finne andre inntektskilder. Vi øker nå gradvis antall søknader og 
faktisk prosjektportefølje. I 2018 estimerer vi inntekter på ca kr 6,7 mill og forventer å ligge på 
et nivå i langtidsbudsjettet på minimum kr 5,5 mill. 
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Utdanning 

Universitetet i Oslo skal tilby attraktiv, forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå 
som tiltrekker seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å 
øke kvaliteten i utdanningene. Studentene skal møte et godt læringsmiljø og få god oppfølging 
fra studiestart og videre i utdanningen. 

UiO vil arbeide for å gi utdanningskvalitet et ytterligere løft, og etablerer Senter for læring og 
utdanning for å samle og koordinere eksisterende støtteressurser til utdanning. Gjennom bedre 
koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ og teknisk 
kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer. 

UiO vil arbeide for en tydeligere arbeidsdeling og mer samarbeid i sektoren, både nasjonalt og i 
en nordisk kontekst. 
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå1: 

Tiltak 1:  
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Fakultetet har analysert data om studiegjennomføringen ved fakultetet. 
 Fakultetet har prioritert tiltak for å øke studiegjennomføring med bakgrunn i 

gjennomført analyse. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2020:  

 Fakultetet har redusert andelen frafall etter to semester.  
 Fakultetet har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på 

normert tid. 
 

Status for gjennomføring:  
For å styrke studentenes integrering og identitet er det etablert sosiale møtepunkter mellom 

førsteårs tannlege- og tannpleierstudenter. Tilbakemeldingene fra studentene tyder på at de 

nye sosiale møtepunkter oppleves udelt positivt. Sett sammen med at fakultetet under 

introduksjonsuken i 2017 etablerte egne informasjonsmøter og har satt inn tiltak på fadderuke 

ordningen, er det vår vurdering at tiltakene har økt identitets -og fellesskapsfølelse blant våre 

studenter. SHOT undersøkelsen 2018 viser likevel at tema fortsatt trenger å arbeides med, men 

at fakultetet her er på riktig vei. 

Innen bachelorutdanningen er den administrative organiseringen av seksjonen nå utredet. Ny 

administrativ organisering av bachelorutdanningen har vært viktig for å faglig forankre 

utdanningen i den kliniske delen av studiet gjennom etablering av en felles kunnskapsplattform. 

Vedtak er gjort i fakultetsstyret og ny organisering gjennomføres i løpet av høsten 2018/vår 

2019, som er i henhold til milepæl satt i Årsplan.   

Fakultetet vil i løpet av høsten 2018, forankret i Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning 

innen odontologiske fag, anmode om at finansieringskategori bachelorprogrammet heves fra D 

til B.  Dette er i tråd med milepæl i årsplan.  

                                                      
1 Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter. 
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Motiverte studenter skal sikre god gjennomføring og god integrering. Fakultetet har i den 

anledning diskutert ulike virkemidler for å kvalitetssikre inntaket, blant annet bruk av 

intervju/spørreundersøkelse som en del av opptakskriteriene. I løpet av første studieår søker 

årlig ca. 10% av våre studenter seg over til medisinstudiet. Sammenholdt med lavere 

studieprogresjonen for begge studier har dette fremtvunget en diskusjon av ulike virkemidler 

for å rekruttere mer motiverte og «riktige» studenter, men uten at man her har landet på en 

strategi. Fakultetet vil utrede dette ytterligere i en arbeidsgruppe.  Dette er i tråd med milepæl i 

årsplan. Fakultetet vil også invitere til dialog med Medisin, som blant annet ser på muligheten 

for bruke spørreundersøkelser som en del av vurderingsgrunnlaget for inntaket.  

For å få flere menn til å søke begge studier har fakultetet også gjennomført ulike tiltak, 

hovedsakelig hvordan vi gjennom media profilerer fakultetet. Imidlertid er dette en nasjonal 

trend hvor jenter i klar overvekt søker seg til høyere studier, også med et bedre karaktersnitt en 

gutter fra videregående.  Det er vanskelig for et fakultet alene å påvirke en samfunnstrend og vi 

vil derfor gå i dialog med UiO for å finne riktige tiltak.  

Fakultetet har i 2018 samlet studieplanene for de prekliniske og kliniske semestrene i en felles 

integrert studieplan, som vil gi økt faglig integrering mellom den prekliniske og kliniske delen 

av tannlegestudiet. Skikkethetsvurdering er nå inntatt som et element i studieplanen, som er i 

tråd med milepæl i Årsplan. Skikkethetsvurdering skal sikre at en student har de faglige og 

personlige forutsetningene for å fungere i yrket, og at vedkommende ikke utgjør en mulig fare 

for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet. 

Tiltak 2: 
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018:  

 Fakultetet har en ytterligere økning i andel digital eksamen. 
 Fakultetet har større variasjon i lærings- og vurderingsformene innenfor hvert 

studieprogram.    
 
Forventede resultater ved utgangen av 2020:  

 Fakultetet har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.    
 Fakultetet har økt andelen studieprogram som tilbyr praksisplasser. 

 
Status for gjennomføring:  
Fakultetet ønsker å tilrettelegge for økt bruk av digitale løsninger i undervisningen, og har 
inntatt i Årsplan tiltak knyttet til innfasing av blant annet digitale løsninger (eks økt bruk av 
Multiple Choice og Canvas). Begge løsninger er i god prosess.  Fakultetet ønsket i også årsplan-
perioden å få på plass digitale undervisningsformer (Simulatorer og Skannere). Fakultetet har 
nylig gjennomført en stor internasjonal kongress(ADDE) som har tydeliggjort at vi må også 
vurdere en annen strategi. Den teknologiske utvikling i stadig utvikling og utstyr blir fort 
utdatert, samtidig som skreddersøm blir stadig mer påkrevd. Fakultetet ønsker å derfor være 
premissleverandør i utviklingen av nye teknologiske løsninger til bruk i undervisningen. Dette 
vil vi gjøre gjennom å etablere avtaler med industrien/selskaper, hvor blant annet muligens 
Inven2 vil være en naturlig part.  
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Anskaffelse av digitale løsninger som Simulatorer/Skannere avventes derfor noe. Fakultetet er 
med i et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt («Resispart» ) hvor det det skal implementeres 
et åpent digitalt undervisningsopplegg om antimikrobiell resistens, en såkalt «MOOC» (Massive 
Open Online Course). Kurset skal bidra til kvalitetssikret og engasjerende undervisning for flere 
grupper. Først og fremst skal det tilbys studentene ved Det odontologiske fakultet og de andre 
samarbeidende institusjonene. 

 
Fakultetet har, sammen med UiO, innført digitale skoleeksamen som nå er fullt ut implementert. 
Tilbakemeldingene fra studentene er udelt positive. Avvikling og gjennomføring av skoleeksamener 
er også mer profesjonelt håndtert. 
 
Som et ledd i å styrke arbeidslivrelevansen for utdanningene, har fakultetet arbeidet aktivt med 
å forbedre både intern og ekstern klinisk praksis. Som en viktig rettesnor i dette arbeidet er 
etablering av nye nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning. De nasjonale 
retningslinjer er foreløpig ikke implementert nasjonalt og fakultetet avventer derfor hvordan 
dette skal tilnærmes de eksterne klinikker. For øvrig inviterer nå fakultetet de eksterne 
veilederne en dag i året, for faglig oppdatering og pedagogisk veiledning, samt at de får møte 
studenter de skal ha i praksis. Effekten av tiltaket synes gode og gir fakultetet mulighet for 
gjensidige tilbakemeldinger.   
 
Programplanene i spesialistutdanningen er revidert. Dette er et viktig arbeide for å harmonisere 
internasjonalt, men også for at utdanningen er i tråd med hva arbeidsmarkedet etterspør. Dette 
sikrer en oppdatert spesialistutdanning og er et viktig arbeid for at fakultetet skal forbli en 
attraktiv utdanningsinstitusjon som rekrutterer de beste søkerne.  
 
I inneværende årsplan har fakultetet satt fokus på å motivere masterstudentene til å bruke hele 
utvekslingsporteføljen. I tillegg ønsket vi å utrede nye, ikke-nordiske utvekslings-
samarbeidsavtaler, for bachelorstudentene. En arbeidsgruppe har i 2018 avlevert en anbefaling 
som nå implementeres gjennom at avtaler ikke fornyes og andre kobles på. Et annet tiltak er å få 
på plass avtaler flere avtaler med lengre utvekslingsforhold (minimum 3 måneder). Vi er ikke 
helt der enda, men forventer implementert fra 2019.  
 
Fakultetet har de senere årene generelt motivert studentene til å reise på utveksling. Dette er 
gjort gjennom økt informasjon til studentene (egne møter) og blogger fra utreisende studenter. 
Fakultetet har nå en stabil antall utreisende, men at det eksisterer en skjevfordeling på antallet 
mellom utvekslingsstedene.  Imidlertid ser vi nå at flere utvekslingsavtaler benyttes, blant annet 
Université Paris V René Descartes.  
Det er et stabil og bra antall innreisende studenter, men vi ser at noen universitet ikke har råd 
til å sende sine studenter til Norge. Som et ekstra tiltak inneværende år søker fakultetet om 
UTFORSK midler (2019 og 2020) for å finansiere to innreisende studenter til fakultetet.  
 

Forskning 

UiO har stor faglig bredde og fagmiljøer som er langt framme i sin forskningsfront. UiO skal 
fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt samarbeidspartner. Høy kvalitet og 
innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale arenaer. 

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å 
være robuste og faglig sterke over tid, og bidrar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk. 
Dette krever at UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledendeforskere, 
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samt tilrettelegger for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og 
postdoktorer. 

UiO har, i en benchmark-undersøkelse, analysert UiOs deltakelse i EUs rammeprogram. For 
bedre å støtte opp under økt deltakelse i Horisont 2020 og kommende rammeprogram vil UiO 
følge opp denne videre. I konkurransen om eksterne midler lykkes UiO godt der kvalitet er det 
viktigste kriteriet, men har potensiale i å utnytte bredden av programmer bedre. For å støtte 
bedre opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en hensiktsmessig 
organisering og dimensjonering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene. 

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap, 
UiO:Energi og UiO:Norden og de fem verdensledende miljøene. 
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

Tiltak 3:  
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018:  

 Fakultetet har gjennomgått sin prosjektportefølje og identifisert områder i de tre 
hovedgruppene i Horisont 2020 hvor de har størst potensiale for å øke sin deltakelse. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020:  

 Fakultetet har en årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske 
områder i Horisont 2020. 

 Fakultetet har økt gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 2020. 
 

Status for gjennomføring:  
Andel forskere som søker ekstern forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale kilder 
har økt. I 2018 har fakultetet sendt flere inn EU og ERC søknader. Vi er fornøyd med økt antall 
søknader, men ikke med uttellingen. Blant annet fikk avdeling for biomateriale i 2018 tildelt 
finansiering fra EU til et forskingsprosjekt på degraderbare metall, kalt «MgSafe». I tillegg har 
Institutt for Oral Biologi tildelt millioner til forskning på antibiotikaresistens.  
Fakultetet er i prosess med å finne formen på hvordan våre forskere skal få bedre administrativ 
støtte ved søknad om EU/ERC midler. På økonomisiden har fakultetet hevet kompetansen til 
sine medarbeidere, hvor en rådgiver særlig er avsatt som budsjettstøtte. Ved Institutt for klinisk 
odontologi (IKO) er det tilsatt en prosjektkoordinator som skal støtte instituttets ansatte i 
søknadsskriving. Imidlertid er fakultetet ikke i mål med hvordan den samlede forskerstøtten for 
forskningsfinansiering skal organiseres og vil bruke resterende planperiode for å lande en god 
løsning.  

Fakultetet skal fortsette å delta i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk for å bedre 
kvaliteten og relevansen på EU-søknader og følge opp de eksisterende nettverk. For å stimulere 
til nettverksbygging og forskningssamarbeid skal fakultetet øke antallet fagseminarer med 
internasjonalt profilerte forskere med spisskompetanse. I forbindelse med 
doktorgradsdisputaser arrangeres seminar med gjesteforelesere, med mulighet for å etablere og 
å opprettholde internasjonalt forsknings samarbeid. I tillegg arrangerte OD internasjonale 
møter, blant annet arrangerte fakultetet møte i det europeiske nettverket for forskning på 
barneleddgikt i kjeveskjelettet(EuroTMjoint) og i september er fakultet medarrangør til en stor 
internasjonal seminar som samler hjerneforskere fra hele verden (Virginia-Nordic Precision 
Neuroscience). 
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I høst avholdt fakultetet en stor internasjonal kongress(ADEE) med over 400 deltakere fra 52 
land. Det er flere ansatte som deltar på kongresser, som IADR og andre internasjonal seminarer 
og gjennom dette bidrar å etablere internasjonale nettverk. Fakultetet har et større 
internasjonal tilsnitt nå, som på sikt vil bidra positivt, ikke bare innen forskningen, men også 
som grunnlag for å søke forskningsstøtte (EU ERC).  

Et tiltak i årsplan er å motivere studenter til å søke fakultetets forskerlinje. 
Forskerlinjeprogrammet ved OD er godt etablert med 5 forskerlinjestudenter per høst 2018. 
Alle våre forskerlinjestudenter tar 30 studiepoeng i kurs på ph.d.-nivå ved Det medisinske 
fakultet. Interessen blant både studenter og vitenskapelige ansatte har økt betraktelig. Flere av 
våre forskerlinjestudenter har allerede deltatt på internasjonale konferanser og presentert 
forskningen sin. Målet er å ta opp flere forskerlinjestudenter i 2019. 

Sikker og god lagring av forskningsdata henhold til gjeldene lovverk, forskningsetiske 
retningslinjer og krav fra finansieringskilden. Forsvarlig lagring skal sikre at data skal 
gjenfinnes, rekonstrueres og identifiseres og at personsensitiv informasjon ikke kommer på 
avveie. Alle våre prosjekter ved begge instituttene registreres fortløpende i Helseforsk. Vi har 
arrangert seminaret og workshop om personvern, GDPR og forskningsetiske retningslinjer. 
Dette skal også være et tema på vårt årlige seminar for veiledere på ph.d.-programmet 14.-15. 
november 2018. Fakultetet har også utpekt 2 nye personvernkontakter, som skal ha ansvar for 
personvern i forskning (REK, NSD osv.) og for personvern i IT.  

Tiltak 4:  
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018:  

 Fakultetet har implementert egne rutiner som skal sikre raskere tilsetting. 
 Fakultetet har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte.  

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
 Fakultetet har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  

 
 
Status for gjennomføring:  
Fakultetet følger opp sentrale rutiner som er utarbeidet for å sikre raskere tilsetting i 
vitenskapelige stillinger. Implementering rutinene er på plass, men de er ikke godt nok 
etterfulgt. Det blir et viktig arbeide for neste planperiode. Fakultetet har også utarbeidet interne 
tidsfrister innen praktiske områder som ikke er regulert av UiOs retningslinjer. Fakultetet har 
hatt særlig fokus på tiltak knyttet til å redusere tiden saken er til sakkyndig vurdering. Vi ser at 
tilsettingsprosessene i enkelte vitenskapelige stillinger tar noe kortere tid, som i hovedsak har 
sin forklaring i overnevnte tiltak. Men fremdeles tar rekrutteringsprosessen i vitenskapelige 
toppstillinger ved fakultetet gjennomsnittlig ca. 6 måneder, som kan være utfordrende for 
disiplinens undervisningsansvar. Fakultetet må derfor fortsatt ha fokus på tiltak for å redusere 
tilsettingstiden. 

 

Samfunnskontakt og forskningsformidling   
Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet 
og møter vår tids store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny innsikt 
gjennom aktiv dialog og samarbeid. Kunnskap fra UiOs fagmiljøer, som de tverrfaglige 
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satsingene, toppforskningsmiljøene og forskningsbaserte utdanninger skal kommuniseres til 
samfunnet. 

UiOs museer og Universitetsbiblioteket er sentrale for universitetets åpne formidling mot 
samfunnet. Saman med ledelseslinjen er Universitetsbiblioteket viktig i UiOs arbeid med å 
tilgjengeliggjøre forskning, blant annet gjennom arbeidet med Open Access. Det arbeides med å 
realisere et nytt klimahus og rehabilitere Geologisk museum. Dette vil gi en plattform for 
moderne utstillinger og formidling til allmenheten. 

Kommunikasjonsarbeidet ved universitetet må støtte opp under UiOs samfunnsoppdrag. Dette 
krever en kunnskapsbasert prioritering av målgrupper og tiltak, og evaluering av 
kommunikasjonens effekt. 
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:  

Tiltak 5:  
Fakultetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets 
samfunnsoppdrag og enhetens strategiske prioriteringer og iverksette og gjennomføre 
målrettede og målbare tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Fakultetet har identifisert de viktigste strategiske prioriteringene som 
forskningsformidling og samfunnskontakt kan støtte opp om og prioritert relevante 
målgrupper. 

 Fakultetet har iverksatt målrettede tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt 
og planlagt hvordan effekt av tiltakene skal evalueres. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Fakultetet har evaluert hvilken effekt kommunikasjonstiltakene har hatt for de 
strategiske prioriteringene. 

 Fakultetet har bidratt til at enhetens ledende fagfelt og sterkeste miljøer er kjent i 
prioriterte målgrupper.  

 
Status for gjennomføring:  
Bedre og mer målrettet kommunikasjon mot utvalgte søkergrupper var et tiltak fakultetet satte 

seg for å bedre kjønnsbalansen på begge studiene. En arbeidsgruppe bestående av studenter og 

undervisere skulle nedsettes og komme med forslag til tiltakspakke. Dette er ikke gjort og må 

utsettes til 2019. Målsetting for 2020 opprettholdes. 

 

Fakultetet avholdt  i 2018 årsmøtet i ADEE (The Association for Dental Education in Europe) 

med tema «Dental education in a changing society. Målgruppen var europeiske odontologiske 

utdanningsinstitusjoner.  Kongressen var svært vellykket organisert og bidro positivt til å 

profilere fakultetet internasjonalt.  

 
Fakultetet vil i større grad sette agenda for samfunnsdebatten innen tannhelsefeltet. Et tiltak 
var ved å gjennomføre 2 eksterne populærvitenskapelige arrangementer innen tema 
innovasjon. Dette er ikke blitt gjort og settes som tiltak for neste planperiode.  
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Innovasjon 

Et felles innovasjonsløft skal skape en tydelig visjon og ambisjon, og utvikle en sterk identitet 

for innovasjonsarbeidet ved UiO. Målet er å synliggjøre innovasjonsaktivitet ved UiO på en god 

måte, og i større grad realisere potensialet som finnes i fagmiljøene til innovasjon, 

verdiskapning og omstilling for å møte komplekse samfunnsutfordringer. 

I tiden fremover må det arbeides for å utvikle en kultur og et strategisk rammeverk som åpner 

for en bred tilnærming til innovasjonsarbeid, med fokus på utvikling av innovasjonskapasitet 

innen et bredt spekter; fra kommersialisering til sosial innovasjon. 

UiO skal arbeide for å styrke forståelsen av innovasjon i alle utdanningene, og det skal utvikles 

et bredt utdanningstilbud innen innovasjon, kommersialisering og entreprenørskap. Studentene 

utgjør en stor ressurs for videreutvikling av UiOs innovasjonsevne, og UiO skal styrke sin evne 

til å realisere potensialet i studentenes initiativ og engasjement for innovasjon. 

 

Tiltak 6:  
Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete 
målsettinger og iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder: 

•  Innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og lederskap 
•  Kommersialisering og entreprenørskap 
•  Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser 
•  Studentinnovasjon  
•  Utdanning 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Fakultetet har utarbeidet planer for innovasjonsaktiviteten ved enheten og iverksatt 
tiltak innen minimum ett innsatsområde. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Fakultetet har økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte innsatsområder.   
 
 

Status for gjennomføring:  
Fakultetet har i planperioden satt seg mål om å heve kompetansen til de vitenskapelig ansatte i 
samarbeid med Inven2. Aktiviteten skal resultere i økte antall patenter.  Tiltaket er foreløpig 
ikke satt i system, og skyves på til 2019. Målsetting for 2020 om at antallet patenter skal øke, 
opprettholdes som tiltak.  
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Enhetens egne tiltak  

Helse, miljø og sikkerhet 
 
Tiltak 1: Oppfølging av Risiko og sårbarhets (ROS)–analysen  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 
 

 Ansatte og studenter opplever et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø. 
Mer enhetlig, systematisk HMS arbeid skal sikre godt og trygt arbeids og læringsmiljø. 

 
 
Status for gjennomføring:  
Fakultetet har i inneværende planperiode håndtert de tiltak som kom frem under ROS analysen. 
Tiltakene er håndtert i CIM og svart ut, enten som avsluttet eller i prosess. Tiltakene sees i 
sammenheng med pågående arbeid om sikkerhet og beredskap som skjer i dialog med UiOs 
Eiendomsavdeling. Fakultetet vil også i oktober 2018 avholde et beredskapsøvelse. Fakultetet 
har i de senere år arbeidet mer strukturert og målrettet med HMS, blant annet ved at HMS-  
risikostyring er innført og etablert som styringsverktøy, VI har iverksatt systematisk 
brannvernopplæring, med dokumentasjon av øvelser og teoretisk opplæring, og ikke minst vi 
har kontroll på at kjemikaliehåndtering i tråd med lovverk og UiOs interne føringer. OD/IKO er i 
positiv utvikling med økende kontroll på kjemikaliehåndtering. Det ses en økt bevissthet rundt 
håndtering av kjemikalier og risiko rundt produkter som lagerføres og benyttes. Vurdering av 
substitusjoner ved innkjøp har fått økt fokus. Kjemikaliearkivet benyttes til risikovurdering og 
er under konstant ajourhold for å være i tråd med myndighetskrav og UiOs interne krav til 
kjemikaliehåndtering. Det forventes at vi i løpet av 2018 har innført krav fra ledelsen om 
kontinuerlig risikovurdering og ajourhold av kjemikaliearkivet. Dette innebærer også prioritert 
tid til delegerte ansatte for å utføre denne oppgaven. 
  
 
Tiltak 2: Fakultetet skal ha økt fokus på klinikkvirksomheten 
 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
 

 Regelmessig gjennomgang av lovverket, hyppig avvikskontroll og tett oppfølging skal 
sikre at klinikkvirksomheten drives i tråd med gjeldende lovverk og at det økonomisk 
potensiale hentes ut. Implementering av elektronisk henvisning og epikrise samt e-
resept er et ledd i dette arbeidet.  

 
Status for gjennomføring:  
Fakultetet hatt satt fokus på korrekt og ajourholdt registrering i pasientsystemet, at ansatte og 
studenter får grundig opplæring i pasientsystemet og at prisene er ajourførte. I en tid hvor 
fakultetets økonomiske handlingsrom stadig blir mindre, er pasientinntektene fra klinikkdriften 
et område som kan skape et lite handlingsrom. Fakultetet er godt i gang med dette arbeidet og 
har avsatt ressurser for å følge dette opp. Men det gjenstår noe før vi kan si at vi fullt ut har 
utnyttet de økonomiske muligheter som pasientbehandlingen kan gi fakultetet. Vi forventer at 
dette arbeidet er ferdigstilt innen planperioden.  
 
I pasientsystemet SALUD har fakultetet nå tilrettelagt for elektronisk henvisning og epikrise 
samt e-resept overfor den offentlige tannhelsetjenesten. Fakultetet er blant annet i dialog med 
blant annet Oslo kommune for å dette etablert innen 2018. Tiltaket vil sikre mer profesjonell 
håndtering av fakturastrømmen, bedre oversikt, og på sikt, mindre ressursbruk  
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Økonomirapport Det odontologiske fakultet 
 

Basisvirksomhet 
Inkludert tilskudd fra Helsedirektoratet. 
 
Det odontologiske fakultet har fortsatt en stabil økonomi, men merforbruket har økt betraktelig. 
Fakultetet vil få en betydelig utfordring med å tilpasse seg de økte kuttene i KD-bevilgningen for 2019 
og videreføringen i langtidsperioden. Fakultetet har samtidig fått betydelig kutt fra Helsedirektoratet 
til spesialistutdanningen. Kostnadene er relativt uendret bortsett fra lønnsvekst og internhusleie. 
 
Vi antar en prognose på kr 12 mill i merforbruk i 2018. Dette er en økning på ca 2 mill i forhold til 
budsjett.  Som nevnt tidligere har det i langtidsprognosen ligget det en del risiko, særlig på 
inntektssiden. Flere av disse usikre forholdene rundt inntektene har nå slått til og dermed gitt oss et 
betydelig økt akkumulert merforbruk i langtidsperioden 2019-2022 på kr 70 mill. Vi jobber fortsatt 
med budsjett 2019-2023 og vil i den prosessen tilstrebe å få ned merforbruket. Viser for øvrig også til 
ledelsesvurderingen og plan for reduksjon av merforbruket: 
 
Ved T1 meldte vi inn et merforbruk i langtidsperioden på 23,7 mill der bl.a. bortfall av UDI prosjektet 
spilte en vesentlig rolle.  Årsaken til økningen på ca kr 47 mill kan kort oppsummeres slik: 
 
Avbyråkratiseringkutt kr 7 mill 
Flatt kutt kr 4,8 mill 
Fjernet risikoinntekter knyttet til Hdir og statsbudsjettet kr 8 mill 
Lønnsvekst/personalkostnader kr 44 mill som ikke kompenseres fullt ut i KD bevilgningen 
Reduserte pasientinntekter i 2018 kr 2,5 mill 
Økning i driftskostnader kr 6,6 mill der 50% skyldes økning i internhusleie 
  
Totalt merforbruk per T2 på kr 19,5 mill skyldes mottatte midler til forskningsinfrastruktur på kr 
6,697 mill der innkjøpsprosessen er i gang men ikke effektuert. Videre har vi en foreløpig ubetalt 
internfaktura for fellesregnskap med Med.fak på kr 3 mill.  Fakultetene jobber fortsatt med å finne 
riktig kostnadsfordeling. Vi har ennå ikke mottatt tilskuddet fra Hdir på kr 31,585 mill. 
 
Kommentarer til noen viktige poster i budsjettet: 
 
Tilskudd fra Helsedirektoratet til drift av spesialist- og dobbeltkompetanseutdanning 
Vi har i tilskuddsbrevet av 15.juni 2018 for inneværende år fått kutt både i satser og i antall 
kandidater. Tilskuddet kom etter at Nasjonalt opptak var avsluttet. Kutt i satsene utgjør kr 1,1 mill 
mindre enn opprinnelig budsjettert og er inkludert i Buddy. Ytterligere kutt i tilskudd per kandidater 
utgjør kr 2,520 mill og er foreløpig ikke inkludert. OD er sammen med UiB i prosess for å komme i 
dialog med Hdir for å få omgjort de uforutsigbare kuttene. Vi har ikke mottatt tilskuddet for 2018 
ennå pga dette. I tillegg har vi tidligere i langtidsbudsjettet lagt inn risikoinntekter knyttet til økte 
midler innenfor tannhelse i statsbudsjettet fra HOD, men pga de politiske signalene er det ikke trolig 
at universitetssektoren får noen av disse midlene. De er derfor nå fjernet fra budsjettet. 
 
Lønnsbudsjett 
Det forventes en liten økning i forhold til budsjettet på ca kr 1,9 mill. Vi ligger litt under måltall på 
rekrutteringsstillinger som utgjør en innsparing på kr kr 2,4 mill. OD har en generelt stabil 
årsverksutvikling uten vesentlige økninger/endringer. 
 
Strategisk rekruttering 
I løpet av den 5-årige langtidsprognosen vil en betydelig andel av den faglig vitenskapelige staben gå 
av med alderspensjon. For å sikre faglig kontinuitet og opprettholde den kliniske kompetansen i 
sentrale odontologiske fagdisipliner vil fakultetet foreta strategisk rekruttering der det er nødvendig. 
Fakultetet vil samtidig vurdere å inndra stillinger der det er faglig forsvarlig.  
 
Pasientregnskap/klinikkvirksomhet 
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Pasientregnskapet viser Per T2 et positivt resultat på kr 8,7 mill som er kr 0,534 dårligere enn 
budsjettert.  Økonomiseksjonen ved fakultetsadministrasjonen har midlertidig tatt over 
økonomioppfølgingen på instituttet og utarbeidet prognoser. Prognosen for 2018 er satt kr 3,3 mill 
lavere enn budsjettert. Vi forventer både lavere inntekter kr 2,5 mill og høyere kostnader kr 0,8 mill. 
Det ligger økte pasientinntekter i langtidsprognosen som er usikre i størrelsesorden kr 15-18 mill 
dersom IKO ikke når målsetningen nedenfor. 
 
Det vil være av vesentlig betydning for fakultetets økonomi at IKO når målsetningen om å bedre 
rutiner i løpet av kort tid som igjen vil gi økt effektivitet, sikre faktiske krav og inntekter. Samtidig vil 
fakultetet tilstrebe å holde kostnadene på 2017 nivå. Det er en risiko at akutte behov for investeringer 
kan oppstå. 
 
Digitalisering i klinikk 

Digitalisering av rutiner som vil kunne føre til redusert utgiftsnivå vil bli prioritert. Fakultetet bør ha 

en rolle hvor pasienter og henvisere ser det som fordelaktig å benytte oss – det vil igjen 

forhåpentligvis føre til at vi rekrutterer tilstrekkelig med pasienter. Kostnader knyttet til digitalisering 

vil medføre en økning i 2018 på ca kr 0,4 mill og ca 0,450 i 2019. 

 

Implementering/utredning i 2018 av følgende saker: 
1. E-resept i 2018 
2. elektronisk kommunikasjon av epikriser - henvisninger og prøvesvar i  
3. kjernejournal oppslag 
4. innhente kunnskap om SNOMED-CT og hvorvidt dette etter hvert vil være et aktuelt 

kodeverktøy for oss 
 
Forskningsinfrastruktur 
Fakultetet fikk innvilget kr 6,667 mill til et Skanning Elektronmikroskop SEM-EM 21.12.17.  Økning 
pga egenandel på 10% er lagt inn i prognosen for 2018. Innkjøpsprosessen er i gang, men man vet 
ennå ikke hvor stor totalkostnadene vil bli. 
 
Investering  
Utover forskningsinfrastruktur er det gjort investeringer utover budsjett tilsvarende ca kr 1 mill. Det 
er budsjettert med kr 4 mill til oppgradering av teknologisk utstyr i klinikk. Ledelsen ønsker nå å 
avvente innkjøpet for først å sjekke ut andre finansieringsmuligheter i samarbeid med produsenter av 
avansert teknologi i dette markedet. 
 

Generelt 
Klinikkdriften alene vil ikke kunne bedre den økonomiske situasjonen så fakultetet vil sette i gang 
prosesser for å finne gode løsninger for å minimerer merforbruket i langtidsperioden i løpet av 2018. 
Se for øvrig Ledelsesvurderingen. 
 
Nettobidrag 

Det ser ut til at fakultetet når målsetningen som ligger i budsjettet. Se også Eksternt finansiert 

virksomhet. 

 

Fakultetet har ikke foretatt «forhåndsdisponeringer» (interne lån). 
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Eksternt finansiert virksomhet 
 
Det var i 2017 svært stor aktivitet for å søke midler til forskning. Det ble sendt inn 32 større søknader 
og 9 søknader om mindre (<100 000) midler. Dette er flere søknader i 2017 enn noen gang tidligere. 
 
Prosjektene vi fikk tilslag på er nå i gang og følger budsjett.  
 
Det odontologiske fakultet hadde per T2 totalt 58 aktive prosjekter (små og store), dette er 10 flere 
enn på samme tid i fjor. Totalt har det blitt innbetalt ca kr 13 mill- på prosjektene, nesten en 
fordobling siden T2 2017. Det ble startet opp 26 nye prosjekter og 19 prosjekter ble avsluttet. Vi har 
per T2 2018 dobbelt så mange NFR prosjekter som per T2 2017. 
 
Det har også i 2018 vært stor aktivitet på hele fakultet for å søke midler til forskning. 15 større 
søknader er sendt fra instituttene. I tillegg venter vi svar på en EU søknad bClever for 2017 som har 
gått videre til andre runde (ERC Starting grant). 
 

 
 
 



Prosjektrapport 2. tertial 2018 

1. Innledning 

Det odontologiske fakultet hadde i 2. tertial 2018 58 aktive prosjekter. Totalt i per 2. tertial har det 
blitt innbetalt 13 039 056,- på prosjektene. Det ble startet opp 26 nye prosjekter og 19 prosjekter ble 
avsluttet. 
 

 
 
Figuren viser fordelingen av inntekter per på type prosjekter.  

2. Bidragsprosjekter 

Per 2. tertial hadde Det odontologiske fakultet inntekter på bidragsprosjekter på 10 913 168,-.  
 

2.1. Norges forskningsråd 

Norges forskningsråd(NFR) er ODs største bidragsyter til bidragsfinansiert forskning. OD hadde i 2. 
tertial 2018 10 aktive prosjekter. 
 

 
Rammebevilgning til studentforskning er en årlig bevilgning på 500 000 
 

NFR prosjektene til OD sto for til sammen 4 888 166,- av de samlede eksterne inntektene (ikke 
inkludert egenandel) for 2. tertial 2018. I 2018 har vi startet opp 5 nye NFR prosjekter. Av disse er 3 

Forskningrådet Prosjekttype Totalramme Bidragsyter Prosjektleder

142942 163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning Bidrag 500 000 årlig NFR Bergersen, Linda

143978 231530/F20 Controlled host body response from biomaterials Bidrag 11 311 566    NFR Haugen, Håvard

144158 241011/F20 Protective immunity to streptococcus pneumoniae Bidrag 10 907 451    NFR Petersen, Fernanda

144414 271332/H10 Årlig forskningskonferanse i European Orginisation Bidrag 1 203 851      NFR Giertsen, Elin

144515 CSC stiendiat ZH Bidrag 222 200         NFR Haugen, Håvard

144565 283055/O70 1st international symposium on nano Computer Bidrag 111 220         NFR Haugen, Håvard

144573 239788/F20 Functional impact of novel sjögrens syndrome Bidrag 1 320 926      NFR Janicke Cecilie, Liaaen Jensen

144624 Forskningsdagene litteraturhuset Bidrag 67 672           NFR Bjørkeng, Astrid s

144629 Enhancing world-class research and aducation in biofilm and Bidrag 6 664 730      NFR Petersen, Fernanda

144630 INDNOR - Born in the twilight of antibiotics Bidrag 10 904 338    NFR Petersen, Fernanda



forskningsprosjekter. Vi fikk tildelt to nye prosjekter i slutten av 2017, «In the twilight of antibiotics» 
og «Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by 
strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA». I tillegg overtok Lian Jensen siste året av et 
NFR prosjekt, «Functional impact of novel sjögrens syndrome», fra UiB, og hvor stipendiaten på 
prosjektene nå jobber for OD. De siste to tildelingene gjelder arrangementsstøtte til «Symposium on 
nano Computer» og «Forskningsdagene». 
 
 
I 1. tertial sendte OD inn 13 NFR søknader, se punkt 6. 
 

2.2. EU  

Det odontologiske fakultet hadde i 2018 to regnskapsmessige aktive EU prosjekter.  

 

EU prosjektet M-ERA-NET Blueteeth som hadde oppstart 01.01.2017.  Blueteeth har hoveddelen av 

aktiviteten i 2018 og 2019.  TRIGGER ble avsluttet 01.04.2017 og det ble sendt inn sluttrapport. Siste 

innbetaling kom i 2018, og gikk etter budsjett. Avsluttet ble avsluttet i februar regnskapsmessig. Et 

nytt EU prosjekt MgSafe-ITN fikk tilslag i år og starter opp i oktober.  Prosjektet er et Marie Curie 

prosjekt og er i samarbeid med 11 andre institusjoner. Prosjektet er i ferd med å bli opprettet.  

OD sendt to EU søknader, se punkt 6. 
 

2.3. Andre 

 

EU Prosjekttype Totalramme Bidragsyter Prosjektleder

650116 306029 TRIGGER UiO Bidrag 4 589 000      EU 7. rammeprogram Olsen, Ingar

144369 269522/O70 Blueteeth Bidrag 3 556 000      EU ERA-NET Reseland, Janne E

Andre bidragsprosjekter Prosjekttype Prosjektleder

250729 Behandlingsbehov hos voksne pasienter i privat tannlegepraksis Bidrag Grytten, Jostein

421258 OTS Born in the twilight of antibiotics Bidrag Petersen, Fernanda

461427 Laktatreseptoren(HCAR1) i ennervecellemodell Bidrag Bergersen, Linda

461431 Molecular and circadian controls of enamel development Bidrag Sand, Lars Peter

461460 Effekter av stimulering av HCAR1 Bidrag Bergersen, Linda

461461 Molecular and ciradian(Wedel Jarlsberg fond) Bidrag Sand, Lars Peter

461508 Ca2+-aktiverte K+-kanalers multiple roller i spyttkjertelceller Bidrag Haug, Trude Marie

461511 MLL complexes anchored by AKAP95 in cancer Bidrag Küntziger, Thomas

461512 Bacterial communication as an innavative strategy Bidrag Petersen, Fernanda

461516 Lactate receptor hcar1: new deal for Bidrag Bergersen, Linda

461527 Oral commensal streptococci as a mucosal adjuuvant Bidrag Schenck, Karl

461528 Miljøstøtte Bidrag Schenck, Karl

461532 C-di-GMP signaling in Treponema denticola Bidrag Simm, Roger

461545 MLL histone methyltransferas complexe anchored by AKAP95 Bidrag Küntziger, Thomas

711136 Mitotic roles of AKAP95 in chromosomal instabilty and gene Bidrag Küntziger, Thomas

461470 NYSCO 2019 Bidrag Reseland, Janne Elin

711138 6902696 - Understanding the radiation biology of reconstructed Bidrag Lyngstadaas, Petter

690433 YRG - Biomimetic polyproline peptides as mineralisation Bidrag Reseland, Janne Elin

211952 Antibiotikaresistens hos klinisk viktige bakterier i Norge Bidrag Enersen, Morten

211963 High Resolution Analysis of macro- evelotion of bacteria Bidrag Petersen, Fernanda

212015 Innovation and development of new strategies for antimicrobial Bidrag Petersen, Fernanda

212016 Streptococcus mitis production of bacteriocins against Bidrag Petersen, Fernanda

211582 Tannsykdom hos norske rekrutter i et livsløpsperspektiv Bidrag Grytten, Jostein

211695 The impact of the quality of maternal and infant care on infant Bidrag Grytten, Jostein

212085 Transport mechanisms in ostecytes Bidrag Reseland, Janne Elin

212100 Oslo Regenerative Bidrag Haugen, Håvard

200885 Tilskudd til lønn til tannlege under spesialistutdanning i Bidrag Espelid, Ivar

720182 Gave fra NTF Bidrag Aass, Anne Merete

720180 Gave De odontologiske samlinger Bidrag Jensen, Leif Erling



OD har i 2018 29 aktive bidragsprosjekt fra andre bidragsytere. Prosjektene går iht. budsjett. I første 
tertial 2018 har OD fått 9 nye prosjekter. 3 av disse prosjektene er midler fra 
UNIFORM(Nansenfondene). IOB har fått et prosjekt fra Olav Thon Stiftelsen, som gir inntekter på 
2 500 000 per år, de neste 4 årene. Prosjektet er ikke forventet å gi noe betydelig nettobidrag.  
 
3. Oppdragsprosjekter  

Det odontologiske fakultet har hittil i år inntekter fra kurs og oppdragsprosjekter på  
2 777 071,- største ny inntekten kommer fra – Fagprøve for tannleger utdannet utenfor EØS og Sveits 
på oppdrag for Helsedirektoratet. 
 

3.1. Fagprøver for tannleger udannet utenfor EØS og Sveits 
 

 
 
OD tok i 2017 på seg oppdrag for Helsedirektoratet å avholde fagprøver for tannleger fra utenfor EØS 
og Sveits. Prosjektet startet 01.06.2017. Det er forventet at oppdraget i førsteomgang skal var i 5 år. I 
2018 utgjorde prosjektet inntekter for 1 207 385,-. Prosjektet vil bidra positivt for økonomien for 
fakultetet (ved bl.a. frikjøp og etter hvert overskudd ved prosjektavslutning) i årene fremover. 
Fagprøven hadde ingen kandidater som avla eksamen i  andre tertial. Forventet nettobidrag fra 
prosjektet for 2018 er 1 300 000,-, med forutsetning av vi får kandidater.  
 

3.2. Andre oppdragsprosjekter 

 

I 2018 har OD fått to nye oppdragsprosjekter. «NIH, NIDR Grant R43 DE027306» er et prosjekt for 

selskapet Integrated LLC, «BioClean: Vedlikeholdsinstrument for dentale implantater» er oppdrag for 

Labrida AS. Prosjektene vil øke nettbidraget til OD med 300 000,- 

 
3.3. Kursprosjekter 

 

 

Per 2. tertial 2018 er det opprettet 10 nye kursprosjekter. 6 kursprosjekter ble avsluttet i 2018(se 

punkt 5). 9 kursprosjektene vil bli avsluttet i løpet av 2018. Inntekter fra kurs i 2. tertial var på        

777 950,-. De siste 4 årene har inntektene på kurs variert fra 600 000 – 1 000 000. 

Fagprøve Prosjekttype Totalramme Bidragsyter Prosjektleder

204992 Fagprøve for tannleger utdannet utenfor EØS og Sveits Del 1 av Oppdrag 3 598 584      Helsedirektoratet Pål Barkvoll

Andre oppdragsprosjekter Prosjekttype Totalramme Bidragsyter Prosjektleder

430395 BioClean: Vedlikeholdsinstrument for dentale implantater Oppdrag 1 134 005      Labrida AS Barkvoll, Pål

695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter behandlet Oppdrag 2 381 198      Universistet Aarhus Herlofson, Bente B

695101 NIH, NIDR Grant R43 DE027306 Oppdrag 601 500         Integrated LLC Lyngstadaas, Ståle Petter

Kurs Prosjekttype Bidragsyter Prosjektleder

220347 Arbeidskurs i periodonti 2018 Kurs Akershus fylkestannlege Aass, Anne Merete

280238 Endodonti for tannleger og tannhelsesekretærer 2017 Kurs Akershus fylkestannlege Titterud Sunde, Pia

280247 Stålkronekurs 2018 Kurs Deltagere Jakobsson, Arne

280256 Stålkronekurs høst 2018 Kurs Oslo kommune Jakobsson, Arne

430379 Kurs: Benløs, men ikke rådløs høsten 2017 Kurs NTF Bjørnland, Tore

430384 Kurs i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2017 Kurs Deltagere Rønneberg, Anne

430390 Implantatbehandling - tannhelsesekretærens rolle 2017 Kurs Straumann AS Strømfjord, Sissel

430411 Kurs i bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger Kurs Deltagere Skoglund, Lasse A.

430413 Arbeidskurs i Oral Protetikk 2018 Kurs NTF Hjortsjö, Carl

430414 Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og Kurs Deltagere Rønneberg, Anne

480107 Kurs i kjeveortopedi 2018 Kurs NKF Vendevska-Radunovich, Vaska

480109 Arbeidskurs i Oral Kirurgi og Oral Medisin 2018 Kurs NTF Bjørnland, Tore

480110 Bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger Kurs NTF Skoglund, Lasse A.



 

 

 

4. Avsluttet oppdragsprosjekter i 2018. 

Fire kursprosjekter ble avsluttet i 2 tertial 2018, overskuddene ble gjort tilgjengelig for prosjektleder 

iht. ODs interne reglement for overskudd i kursprosjekter.  

 

Totalt ble det overført 266 194,- til avdelingen som overskudd fra kursaktiviteten (kursene ble 

gjennomført i 2017, avsluttet i 2018). 

 

5. Søknader per 2. tertial 2018 

Avsluttede prosjekter 2018 Prosjekttype Overskudd Prosjektleder

280238 Endodonti for tannleger og tannhelsesekretærer 2017 Kurs 66 594          Pia, Titterund Sunde

430379 Kurs: Benløs, men ikke rådløs høsten 2017 Kurs 60 485          Tore Bjørnland

430384 Kurs i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2017 Kurs 81 663          Anne Rønneberg

430390 Implantatbehandling - tannhelsesekretærens rolle 2017 Kurs 27 944          Sissle Strømfjord

480107 Kurs i kjeveortopedi 2018 Kurs 5 551            Vaska Vandevska-Radunovich 

480110 Bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger Kurs 23 957          Lasse Skoglund

266 194       



Det har vært stor aktivitet på hele fakultet i 2018 for å søke penger til forskning. 15 større søknader 

er sendt fra instituttene. 

 

 Listen forutsetter at alle søknadene har vært informert om til økonomiavdelingen. 

 

6. Endring i prosjekt etableringsstøtte(PES) 

Mot slutten av 2016 reformerte UiO PES ordningen og forenklet søknadsprosessen. PES midler er 

støtte instituttene kan få til utarbeide EU søknader. Dette gjelder i første omgang kun søknader som 

sendes gjennom EU portalen.   

De nye reglene for PES midler: 

- Hvis du er koordinator til en H2020 søknad med UiO som vert vil utløse PES i form av flat sats 

på 50 000,- 

o Ved behov for mer støtte, kan «Additional PES Coordinator Funding» søkes, opp til 

100 000,- 

o For MSCA-ITN koordinator søknader kan det søkes opp til 25.000 NOK i «Additional 

PES Coordinator Funding» 

- Hvis du er partner på en H2020 søknad er ikke summen fastsatt. Resten av PES potten på 

fordeles på partnersøknadene mot slutten av året.  

Søknad Program Institutt Prosjektleder

NFR

Fighting pneumococcal infections: Human colonizer streptococci 

as a universal NFR GLOBVAC Institutt for oral biologi Fernanda Petersen

A bioactivated nano-layered hydrogel for dermal regeneration in 

hard-to-heal ulcers Nano2021 Institutt for klinisk odontlogi Ståle Petter Lyngstadaas

Nucleotide signaling in an anaerobic opportunistic pathogen FRIMEDBIO Institutt for oral biologi Roger Simm

Backpacking allergen for oral rinse immunotherapy FRIMEDBIO Institutt for oral biologi Karl Schenck

HCAR1 lactate receptor treatment of cerebral ischemia FRIMEDBIO Institutt for oral biologi Linda Bergersen

Multifunctional tannic acid nanocoatings for bone-anchored 

implants with reduced FRIMEDBIO Institutt for klinisk odontlogi Hanna Tiainen

infection risk Nano2021 Institutt for klinisk odontlogi Janne Reseland

Novel antibacterial coating and infection control in Endodontics Fripro(Luxenburg) Institutt for klinisk odontlogi Janne Reseland

Catching oral cancer (OC) early: development & validation FRIMEDBIO Institutt for oral biologi Dipak Sapkota

MLL histone methyltransferase complexes anchored by AKAP95 

in cancer FRIMEDBIO Institutt for oral biologi Thomas Kuntziger

Nano Structured Dental Implants (NanoSurf) Nano2021 Institutt for klinisk odontlogi Haugen

Mobilizing beneficial microbes to provide protection against 

pneumococcal FRIMEDBIO Institutt for oral biologi Fernanda Petersen

NEXT National infrastruktur Institutt for klinisk odontlogi Janne Reseland

EU

GLOBVAC JPIAMR Institutt for oral biologi Fernanda Petersen

MgSafe - MSCA-ITN EU H2020 Institutt for klinisk odontlogi Haugen, Håvard

Andre

Bergensstiftelsen Institutt for oral biologi Fernanda Petersen

Bergensstiftelsen Institutt for oral biologi Roger Simm

Kreftforeningen Institutt for oral biologi Thomas Kuntziger

Kreftforeningen Institutt for oral biologi Dipak Sapkota

Kreftforeningen Insttutt for klinisk odontologi Sigrid Kvaal

Planlagte søknader

IQDE-AMR UTFORSK Institutt for oral biologi Roger Junges

Sør Afrika UTFORSK OD Alix Jung Viik

X EEA romania Institutt for klinisk odontologi Håvard Haugen



Den flate satsen på 50 000 for koordinator og summen for å være parter krever ikke dokumentasjon 

fra instituttene.  Tilleggsstøtten for koordinatorer er knyttet til direkte kostnader som reiser, hotell 

osv. og må dokumenteres.  
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