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ÅRSPLAN FOR 2012 
 

1. HOVEDPRIORITERINGER. 
 
Farmasøytisk institutts overordnede mål i 2012 er å styrke sin stilling som 
forskningsinstitutt av høy europeisk standard.  
 
 
Virksomheten skal være bygget på en naturvitenskapelig plattform hvor 
samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- 
og samfunnsfaglige elementer gir en unik sammenhengskompetanse innen 
legemiddelområdet og danner grunnlaget både for teknologisk basert 
verdiskaping og farmasøytens rolle som helsepersonell. Instituttet skal ha en 
tydelig rolle som en vesentlig kunnskapsleverandør i industriell 
legemiddelutvikling og i rasjonell legemiddelbruk som en del av det totale 
helsetjenestetilbudet. 
 
Forskningen skal være grunnlaget for instituttets virksomhet og basis for 
utdanning, innovasjon og samfunnskontakt.   
 
  
Følgende områder vil bli prioritert ved Farmasøytisk institutt i 2012: 
 
1. Instituttet skal satse på farmasøytisk legemiddelrelatert, fri, forskning og 

innovasjon av høy kvalitet og vil: 

1.1. Sørge for at forskningsgruppene utformer en strategi for fremtidig 
satsning og utvikling. 

2. Instituttet har som mål for utdanningen å tilby studietilbud som er 
attraktive for potensielle søkere og som oppfyller samfunnets krav til 
kompetanse. Kvalitet i alle ledd (program, studenter og lærere) skal ha 
overordnet prioritet. Instituttet vil: 

2.1. Oppnevne en gruppe til å vurdere konsekvensene av 
stortingsmeldingen om velferdsutdanningene for programmet. 

2.2. Gjennomføre evaluering av masterprogrammet i klinisk farmasi. 

2.3. Etablere en mentorordning for studentene i 2. og 3. semester. 

3. Instituttets organisasjon og ledelse skal understøtte valgte strategier og 
satsingsområder og instituttet vil: 

3.1. Justere organisasjonen for å få fram faglig synergi mellom  
samfunnsfarmasi og klinisk farmasi. 

 

Overordnet 
mål 

Prioriterte 
områder 
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2. FORSKNING 
 

2.1. Forskning og forskningssamarbeid 
Farmasøytisk institutt vil satse på farmasøytisk (legemiddelrelatert) forskning 
som basis for å bringe utvalgte satsingsområder til et høyt internasjonalt nivå 
og vil legge til rette for forskningsbasert innovasjon.  
 
I år 2012 vil Farmasøytisk institutt: 
 
1. Sørge for at forskningsgruppene utformer en strategi for fremtidig satsning 

og utvikling. 

2. Sette ytterligere fokus på økt forskningsaktivitet og –kvalitet ved tildeling 
av tilleggsressurser. Evalueringer, publiseringsaktivitet og siteringer kan 
legges til grunn. 

3. Styrke forskningsledelsen gjennom økt deltakelse fra avdelingslederne, for 
å oppnå følgende: 

3.1. Klar rollefordeling mellom avdelingslederne og PhD-utvalget i forhold 
til oppfølging av PhD-studentene.Det utarbeides en rutine. 

3.2. Økt gjennomføring av PhD-utdanningen innenfor normert tid. 

3.3. Økt kvalitet i søknader om ekstern finansiering, og med særlig fokus 
på å kvalifisere for deltagelse i konkurransen om EU-midler. 

3.4. Økt samarbeid med viktige helsefaglige aktører innenfor og utenfor 
UiO, som Medisinsk fakultet, Odontologisk fakultet, helseforetakene, 
helsefaglige forskningsinstitutt og farmasøytisk- og bioteknologisk 
industri., samt bidra aktivt i MN-fakultetets satsning i livsvitenskap. 

4. Sende inn søknad om opprettelse av nasjonal forskerskole i farmasi. 

5. Stimulere til økt utveksling av studenter innen ERASMUS- avtaler og 
andre bilaterale avtaler. 

6. Drive aktiv og målrettet rekruttering til ledige stillinger, hvor profil i 
forhold til forskningsgruppenes strategi skal vektlegges. 

7. Støtte ansatte som ønsker å kvalifisere seg til professoropprykk. 
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3. UTDANNING 

3.1. Farmasi (femårig master) 
Farmasøytisk institutt skal tilby en forskningsbasert, profesjonsforankret 
utdanning hvor naturvitenskapelige basalfag og farmasøytiske fag undervises 
integrert i ulike studietilbud som er attraktive for potensielle søkere og som 
oppfyller samfunnets krav til kompetanse. Kvalitet i alle ledd (program,  
studenter og lærere) skal ha overordnet prioritet, slik at en utdanning fra UiO 
på sikt skal gi et fortrinn på arbeidsmarkedet. Utdanningen skal være 
fremtidsrettet og danne grunnlag for farmasøytisk verdiskaping både innenfor 
det teknologiske og det helsefaglige området. Legemiddelutvikling og 
innovasjon og farmasøytens rolle som helsepersonell både i og utenfor apotek 
skal vektlegges i utdanningen og i rekrutteringen av studenter.    

 
I år 2012 vil Farmasøytisk institutt: 

1. Arbeide aktivt for at alle farmasiutdanninger (både på høyskole og 
universitet) har spesielle opptakskrav på nivå med våre krav (MEROD), 
og utrede mulighetene for å innføre karakterkrav i visse fag fra 
videregående skole.  

2. Oppnevne en gruppe til å vurdere konsekvensene av 
stortingsmeldingen om velferdsutdanningene for programmet. 

3. Avslutte gjennomgangen av programmets emner med hensyn på 
gjennomføring, innhold og sammenheng med øvrige emner i 
programmet. 

4. Evaluere følgende emner: 

V2012: FRM4030, FRM5820/FRM9820, FRM9550 

H2012: FRM2010, FRM3020, FRM5420/FRM9420, 
FRM5730/FRM9730 

5. Identifisere og innføre konkrete tiltak fra fakultetets utdanningsstrategi 
for å stimulere til økt pedagogisk kvalitet på undervisningen 

3.2. Klinisk farmasi (erfaringsbasert master) 
Det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi er et ledd i instituttets 
strategi for å styrke farmasøytisk klinisk kompetanse. 
 
I år 2012 vil Farmasøytisk institutt: 
 

1. Gjennomføre evaluering av studieprogrammet etter at første kull har 
gjennomført studiet. 
 

2. Vurdere videreføring av studiet basert på resultatet fra evalueringen. 
 

3. Sikre permanent finansiering, dersom konklusjonen blir at programmet 
videreføres. 
 

4. Evaluere følgende emner: FRM5940V 
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3.3 Videre- og etterutdanning 
Instituttet vil tilby videre- og etterutdanning i tråd med behovet i profesjonen 
og instituttets prioriteringer (se «Retningslinjer for videre- og etterutdanning 
ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo» av 3.3.2010). 
 
I år 2012 vil instituttet: 
 
1. Utvikle tilbud om nettkurs i: 
 

1.1. Diabetes og metabolsk syndrom 
1.2. Naturlegemidler  

 
2. Bidra konstruktivt i prosessene som pågår i profesjonen om utvikling av 

videre- og etterutdanningstilbud til farmasøyter. 

 

4. FORMIDLING OG REKRUTTERING  
Farmasøytisk institutt skal være synlig i samfunnet, i den farmasøytiske 
profesjon og ved Universitet i Oslo. Instituttet skal være kjent for forskning og 
utdanning som legger grunnlaget for industriell legemiddelutvikling og 
innovasjon og for rasjonell legemiddelbruk som en del av det totale 
helsetjenestetilbudet. Instituttet skal, med sterk medvirkning fra studentene, 
aktivt arbeide for å rekruttere flere kvalifiserte søkere fra videregående skole 
og samtidig motivere gode interne studenter til å fortsette farmasistudiene. 
 
I år 2012 vil Farmasøytisk institutt: 
 

1. Profilere instituttet som en vesentlig kunnskapsleverandør i industriell 
legemiddelutvikling, innovasjon og i rasjonell legemiddelbruk som en 
del av det totale helsetjenestetilbudet. 

2. Utarbeide en periodisk plan der hver av instituttets 11 
forskningsgrupper èn gang i løpet av året presenterer en nyhetssak. 
Dette innebærer at det hver måned skal komme nye oppslag om 
forskningen ved instituttet. 

3. Ta kontakt med kommunikasjonsgruppa ved MN-fakultetet med tanke 
på bistand til forskningsgruppene i arbeidet med skrive for internett. 

4. Etablere en mentorordning for studentene i 2. og 3. semester for å 
hindre frafall av gode studenter. 

5. Etablere en skolebesøksordning for Østlandsområdet. 

6. Vurdere bruken av sosiale medier i rekrutteringsarbeidet. 

7. Fortsette arbeidet med allerede etablerte rekrutteringsaktiviteter 

8. Utarbeide nytt innhold på instituttets hjemmesider for rekruttering av 
nye studenter 
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5. ORGANISASJON OG LEDELSE 
 

Organisasjon og ledelse ved Farmasøytisk institutt skal bidra til å understøtte 
den overordnede strategien og de strategiske valgene under hvert 
satsingsområde. 
 
I år 2012 vil Farmasøytisk institutt:  

 
1. Arbeide for økt finansiering fra UiO basert på resultatbasert 

undervisningsaktivitet. 
 

2. Arbeide med å tydeliggjøre at samlokalisering av Farmasøytisk institutt 
med øvrige fagmiljøene innen livsvitenskap i nybygg i 
Gaustadbekkdalen, er svært viktig for at universitetet skal lykkes med 
satsingen på livsvitenskap, og arbeide for prioritering av nybygg 
overfor bevilgende myndigheter. 
 

3. Justere organisasjonen for å få fram faglig synergi mellom  
samfunnsfarmasi og klinisk farmasi. Gjennomgå bemannings-
situasjonen i lys av den faglige utviklingen innen farmasien, for å 
vurdere behovet for en eventuell justering av policydokumentet for 
tilsettinger. 

4. Implementere systemer for lederopplæring for avdelingsledere og 
forskningsgruppeledere.  

5. Etablere gode systemer for delegering og arbeidsdeling mellom 
instituttleder og administrasjonssjef og innen de administrative 
funksjoner.  

6. Tilrettelegge for at fagmiljøene kan skrive eksterne søknader. 
Undersøke mulighetene for samarbeid med andre institutter for å 
effektivisere administrative prosesser. 

 

6. ARBEIDSMILJØTILTAK  
 
Ved Farmasøytisk institutt arbeider ansatte og studenter sammen for å oppfylle 
UiOs overordnede HMS-målsetninger. Arbeidet er kontinuerlig. Selv om gode 
prosedyrer er etablert, må de hele tiden følges opp og forbedres.  
 
I år 2012 vil Farmasøytisk institutt gjennomføre handlingsplanen for HMS som 
vedtatt i L-AMU: 

 
1. Lage et opplegg for «Sikker jobb-analyse» og implementere det 

i laboratoriearbeidet. Arbeidet skal omfatte en vurdering av 
spesiell forhold for gravide. 
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2. Definere ansvarsområdet for HMS-koordinator og sørge for 
balanse mellom oppgaver og tid som er til rådighet i rollen. 
 

3. Arrangere et obligatorisk miniseminar om psykososialt 
arbeidsmiljø for alle ansatte. Opplegget skal skreddersys for 
forsknings/universitetsmiljøer.  

 
4. Sluttføre opprydding og avhending av kjemikalieavfall og 

sørge for at etablerte rutine for avfallhåndtering følges opp 
kontinuerlig.  

5. Følge opp at Teknisk avdeling rehabiliterer auditorium 1 og 2 i 
Farmasibygget og auditorium 3 i ZEB-bygget. 

   
 



Bevilgnings ramme 2012

Forventet 
forbruk  2012

inkl. overhead/andre 
inntekter

Bevilgning (Post 50) 76 483 000
Overhead 7 711 543
Andre inntekter 300 000
Overført fra 2011 476 044
Fast Lønn 62 344 472
Offentlige refusjoner -2 500 000
Frikjøp -2 355 000
Sensorhonorar 430 000
Time-hjelpelærere 250 380
Løs lønn (vikarmidler) 17 655
Vikar ved forskninsgstermin 80 000
Sum Lønn 58 267 507
Internhusleie 15 210 000
Egenandel prosjektene 6 403 000
Undervisning drift 926 670
Fellesavsetninger  inkl. profileringsutvalg 1 351 900  
Strategimidler /Utstyr 0
Fordeling avdelingene/Administrasjon 3 000 000,00
Total Sum 85 159 077 84 970 587
Årsresultat (underskudd) -188 490

01.02.2012
 

 

Tabell 1.1: Oversikt over de økonomiske rammer for 2012



Til fordeling seksjoner/kontor 3 000 000

GRUNNBELØP

Interne masterstudenter 15000

Eksterne masterstudenter 2000

Dr. grader 25000

Vitenskapelige artikler 15000

Tabell 1.2: ØKONOMISKE RAMMER FORDELT PÅ KOSTNADSSTEDER (I TUSEN KR.)

Driftsmidler

Avdelinger Admin. Kjemisk Biologisk Div. summer

Galenisk Samfunnsf.

Antall vit. ansatt  15,3 6 25,2 22,7 69

Forskningsfaktor 1 0,6 1 1 3,6

Interne master.stud. som startet 2011 0,5 5 14,5 14,5 35

Eksterne master stud. som startet 2011 3,5 2 1,5 14,5 22

Dr. grader pr. 31/12-11 2 0 2,5 3,5 8

Vit. artikler 08-10 15,0 9,3 28,3 36,7 89,3

Tildeling hovedfagstudenter 14 500 47 400 220 500 246 500 528 900

Tildeling artikkelproduksjon 225 000 83 700 424 500 550 500 1 283 700

Dr. grader 50 000 0 62 500 87 500 200 000

Forskningsdel (pro rata)  203 252 47 824 334 768 301 557 887 400

Direkte tildelinger 100 000 100 000

Tildeling 2012 100 000 1 042 268 1 186 057 3 000 000

Over/underskudd 2011 0 0 0 0

Til disposisjon 2012 100 000 1 042 268 1 186 057 3 000 000

Avdeling 2008 2009 2010 Sn

Galenisk 14 12 19 15  

Samfunnsfarmasi 4 9 15 9,3

Kjemisk 33 25 27 28,3

Biologisk 29 32 49 36,7

0 0 0

SUM 80 78 110 89,3

28.10.2011

Masterstudenter telles fra de startet i 2011 til 31. 12.2011

 

Tabell 1.2.1: Vit. Artikkelproduksjon

Farmasøytisk

671 676

0

671 676



På felles er det avsatt kr  1 351 900 ,-  . Dette avsettes til følgende formål

Tabell 1.3: Fellesavsetninger Forslag 

2011 2 012

Regnskap Budsjettall

Faglig og vitenskapelige reiser 202 631,00 250 000  

Driftsmidler AFP avtale 22 331,00 35 000

Driftsutg. Programstyreleder 1 263,00 12 000

Bedømmelse/Disputaser over drift 329 816,00 150 000

Reiser for sensorer hoved fag 4 870,00 12 000

Annen faglig aktivitet (diverse) 230 059,00 200 000

Seminar stipendiatene 9 538,00 15 000

Konsulenttj. 8 750,00

Stimulere Farmasidagene 24 200,00 10 000

Studenttiltak 24 600,00 5 000

Annonsering av ledige stillinger 70 419,00 30 000

Bevertn. møter. rep. 11 200,00 10 000

Kontorrekvisita 72 617,00 90 000

Kopiering 90 573,00 100 000

Instituttseminar (forskningskomf:) 258 928,40 25 000

Velferdsutgifter/univ.gaver 6 518,00 15 000

Oppussing,reorg.Omb./kontor/møterom/møbler 51 179,00 60 000

Arbeidsmiljøtiltak LAMU inkl. seminar i kulturell brobygging. 0,00 50 000

PC abonement/mobiltelef. 25 643,00 30 000

Felles data/tillegg/statistikk + ekstra data 96 813,00 150 000

Egenandel utstyr 2 760,77 0

Databriller 2 940,00 2 900

Profileringsutvalg/avis 6 992,00 100 000

Sum 1 554 641,17 1 351 900

Formål
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