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Innledning 
Det	  ble	  gjennomført	  en	  overordnet	  analyse	  av	  arbeidsprosessene	  innenfor	  UiOs	  eksternfinansierte	  
virksomhet	  i	  to	  runder.	  Den	  første	  fant	  sted	  våren	  2011,	  og	  ble	  gjort	  med	  fasilitatorbistand	  fra	  Agenda	  
Kaupang.	  Sluttmaterialet	  følger	  i	  vedlegg	  1	  og	  vedlegg	  2.	  Den	  andre	  ble	  gjort	  høsten	  samme	  år	  i	  regi	  av	  
arbeidsgruppe	  1,	  med	  fasilitatorbistand	  fra	  Implement	  AS.	  Hensikten	  med	  den	  siste	  analysen	  var	  å	  få	  fram	  
en	  mer	  praktisk	  rettet	  vurdering.	  Den	  siste	  analysen	  ble	  gjort	  ved	  å	  samle	  nøkkelpersonell	  fra	  MED	  og	  MNF	  i	  
to	  lengre	  arbeidsmøter.	  Materialet	  fra	  disse	  ble	  sammenstilt	  med	  informasjon	  fra	  intervjuer	  og	  det	  ble	  laget	  
en	  beskrivelse	  av	  hovedprosessene	  slik	  de	  normalt	  utføres	  ved	  disse	  to	  fakultetene.	  Det	  er	  imidlertid	  store	  
lokale	  variasjoner.	  Hovedfunnene	  er	  sammenstilt	  i	  vedlegg	  3.	  
	  
Det	  foreliggende	  materialet	  er	  ikke	  tilstrekkelig	  til	  å	  treffe	  noen	  sikker	  konklusjon	  om	  alle	  varianter	  av	  
prosjektgjennomføring	  ved	  UiO.	  Det	  vil	  være	  meget	  ressurskrevende	  å	  skaffe	  en	  slik	  oversikt.	  Nytten	  vil	  
neppe	  stå	  i	  forhold	  til	  kostnaden	  siden	  et	  viktig	  aspekt	  ved	  det	  videre	  arbeidet	  vil	  være	  å	  bygge	  opp	  et	  
bedre	  støtteapparat	  rundt	  den	  enkelte	  forskeren.	  Dette	  vil	  kreve	  at	  arbeisprosesser	  som	  ikke	  er	  direkte	  
knyttet	  til	  gjennomføringen	  av	  selve	  forskningen	  i	  stor	  grad	  blir	  standardisert.	  Ikke	  minst	  vil	  en	  framtidig	  IT-‐
løsning	  kreve	  en	  gjennomgang	  og	  revisjon	  av	  de	  arbeidsprosessene	  som	  ikke	  er	  forskningsspesifikke.	  Det	  er	  
derfor	  IHR-‐sekretariatets	  anbefaling	  at	  det	  ikke	  gjøres	  ytterligere	  analyser	  av	  arbeidsprosessene	  nå.	  Dette	  
bør	  i	  stedet	  vurderes	  som	  et	  ledd	  i	  spesifikasjon	  og	  etablering	  av	  en	  mer	  hensiktsmessig	  IT-‐støtte	  for	  
prosjektlederne.	  
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Delprosess 

Hovedprosess 

Område 

Forbedrings-
potensial 

Quick-win 

Vik:gste	  kategorier?	  

•  Ekstern	  finansiering	  
–  EU	  
–  Store	  satsninger/infrastruktur	  
–  Annen	  prosjektstøHe	  

•  Forskerutdanning	  
•  LederstøHe	  og	  sekretariaKunksjoner	  
•  Eksternt	  samarbeid	  
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Strategi 

Statistikk og dokumentasjon 

Drift (start – 
avslutning) Søknad Informasjon 

(presøknad) 

Ekstern 
finansiering 

Kontrakt/  
Oppstart 

Strategi 

Statistikk og dokumentasjon 

Søknad Kontrakt/ 
Oppstart 

EU 

Store satsinger/infrastruktur 

Strategi Informasjon 
(presøknad) 

Annen prosjektstøtte 

Drift (start – 
avslutning) 

Statistikk og dokumentasjon 

Kontrakt/ 
Oppstart 

Drift (start – 
avslutning) 

       Strategi 

Høringer/ 
lobbyvirksomhet 

Incentiver 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  
EU 

(Økte) incentiver 
direkte til forskeren 

Påvirke utlysninger 
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       Informasjon 
(Presøknad) 

Nettsider 

Målrettet informasjon 

Møter og nettverk 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Intern 
kompetansebygging 

og 
informasjonssamling 

EU 

Leveransekvalitet 
Mer målrettet 
info. til forskere/ 
miljøer 

       Søknad 

Kompetansebyggin
g 

Utarbeide maler og 
budsjett 

PES-ordning 

Forvalte 
konsulenttjenester 

Veiledning 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  
EU 

Koordinering 

Flere 
konsulentfirmaer 
- rammeavtale 

Søknadsteam 
- adm. støtte 

Konkretisering av 
prosessen med å 
utarbeide søknad 
(inkl. forankring, 
div. sjekkpunkter) 

Bemanning i juli 
(Europa har ferie i 
august) 
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Kontrakt/Oppstart 

Juridisk 
kontraktshåndtering, 

inklusive IPR 

Formalia 

Veiledning  

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  
EU 

Forhandlinger 

Oppstartmøte 

Drift (start-avslutning) 

Konflikthåndtering 

Rapportering 
(del- og 

sluttrapportering) 

Prosjektadministrativ 
støtte 

Kompetansebygging 
og 

erfaringsutveksling  

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Revisjon 

EU 

Opprydding etter 
avslutning av prosjekt 

Kvalitetssikring av 
forskningsetiske krav 

Robust 
prosjekt-
adm. 
støtte 
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Statistikk og dokumentasjon 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Arkivering 

Participant portal 

Interne leveranser 
på statistikk 

EU 

Strategi 

Statistikk og dokumentasjon 

Drift (start – 
avslutning) Søknad Informasjon 

(presøknad) 

Ekstern 
finansiering 

Kontrakt/  
Oppstart 

Strategi 

Statistikk og dokumentasjon 

Søknad Kontrakt/ 
Oppstart 

EU 

Store satsninger/infrastruktur 

Strategi Informasjon 
(presøknad) 

Annen prosjektstøtte 

Drift (start – 
avslutning) 

Statistikk og dokumentasjon 

Kontrakt/ 
Oppstart 

Drift (start – 
avslutning) 
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       Strategi 

Høringer 

Faglige 
prioriteringer 

Incentiver 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  
Store satsninger/ 

Infrastruktur 

Sikre 
rammebetingelse og 

drift 
(infrastruktur) 

Økt sambruk av 
stort utstyr 

       Søknad 

Kompetansebygging 

Veiledning i henhold til 
maler og budsjettering 

Forvalte 
konsulenttjenester 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Informasjon og 
veiledning 

Kontrakter (maler og 
utarbeidelse) 

Store satsninger/ 
Infrastruktur 

Profesjonalisert 
forskningsadm. (faglig) 

skrivestøtte/koordinering i 
søknadsfasen + EU 

Arbeidsfordeling 

Budsjettering 
- Økonomistyring  og 

struktur 

Kvalitetssikring av 
forskningsetiske krav 

Hvem gjør hva 
(Oversikt) 
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Kontrakt/Oppstart 

Formalia 
(prosjektoppretting, 

styrende 
dokumenter og 

personaldelegering) 

Veiledning 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Juridisk 
kontraktshåndtering 

inkludert IPR 

Samlokalisering 

Store satsninger/ 
Infrastruktur 

Drift (Start – avslutning) 

Nettverk 
(SFF/SFI) 

Standardisering og 
koordinering 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Rapportering 
(del- og 

sluttrapportering) 

Konflikthåndtering 

Ut/Innfasing 
(SFF, SFI, FME) 

Prosjektadministrativ 
støtte 

Store satsninger/ 
Infrastruktur 

Kvalitetssikring av 
forskningsetiske krav 

Rutiner og maler 
(inkl. maler) 

Fag og adm.støtte 

Rapporterings- 
rutiner 
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Statistikk og dokumentasjon 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Arkivering 

Leveranser på 
statistikk 

Store satsninger/ 
Infrastruktur 

Strategi 
Statistikk og 
dokumenta- 

sjon 

Drift (start – 
avslutning) Søknad Informasjon 

(presøknad) 

Ekstern 
finansiering 

Kontrakt/  
Oppstart 

Strategi 
Statistikk og 
dokumenta-

sjon 
Søknad Kontrakt/ 

Oppstart 

EU 

Store satsninger/ infrastruktur 

Strategi 
Statistikk og 
dokumenta-

sjon 

Drift (start-
avslutning) Søknad 

Annen prosjektstøtte 

Drift (start – 
avslutning) 

Kontrakt/ 
Oppstart 
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       Strategi 

Høringer 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  
Annen prosjektstøtte 

Økning av midler til 
fri forskning 

Policy for perioden 
fra post.doc til 

1.aman./professor. 

       Søknad 

Kompetansebygging 

Etablere og forvalte 
rutiner (budsjett og arkiv) 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Budsjettering 

Informasjon og 
veiledning 

Annen prosjektstøtte 
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Kontrakt/Oppstart 

Prosjektoppretting 

Veiledning 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Juridisk 
kontraktshåndtering 

Annen prosjektstøtte 

Drift (Start – avslutning) 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Rapportering 
(Rutiner) 

Konflikthåndtering 

Annen prosjektstøtte 

Kvalitetssikring av 
forskningsetiske krav Skyggeregnskap 

Innkjøp og regnskap 
snakker ikke 

sammen 

Hvem tar hvilke 
utgifter? 

(svangerskap) 

Prosjekteiers 
økonomistyring 

Prosjektleders 
økonomistyring 
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Statistikk og dokumentasjon 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Arkivering 

Leveranser på 
statistikk 

Annen prosjektstøtte 

Systemansvar  
PH.D  

utdanningen 

Rapportering og 
analyser Avslutning Rekruttering 

Forskerutdanning 

Gjennomføring 
opptak - 

innlevering 
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       Systemansvar PH.D utdanningen  
ved UiO 

Systemansvar FS 
doktorgradsmodul 
og utvikling av IS 

systemer 

Oppfølging og 
utvikling av 
regelverk  

Hovedprosess	  og	  delprosesser	   Forskerutdanning 

Web for PhD 

Utvikling av 
forskerskoleordning 

Kvalitetssikring 

Forum for 
forskerutdanning/ 

nettverk 

Fellesgrader 

Nye strukturer 
krever nyutvikling 
i FS 

Eget regelverk 

StudentWEB for 
alle Ph:D- 
kandidater 
(ressurskrevende 
implementering 

Rekruttering - opptak 

Utlysning 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	   Forskerutdanning 

Utvelgelse og tilsetting  

Fordeling av 
rekrutteringsstillinger 

Vurdering av int. 
søkere 

Tilsetting (intern/
ekstern) 
- 
Opptak 

Opptak 
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Gjennomføring  

Rapporteringsrutiner 

Kvalitetssikring av 
den enkeltes 
progresjon 

Rådgivning i 
fortolkning av 

regelverk 

Konflikthåndtering 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Innlevering 

Forskerutdanning 

Forbedret 
progresjons- 
oppfølging 

Ombudsordning 

Kursadm. 
 

Avslutning 

Publisering 

Kreering 

Disputas 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	   Forskerutdanning 

Vitnemålsprod. 
via FS 

Rutinebeskrivelser/ veil. 
Knyttet til Bed.komiteene 
(Hvem gjør hva og når) 
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Rapportering og analyser 

Styringsinfo/ 
dataproduksjon til 

interne 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	   Forskerutdanning 

Dataproduksjon  til 
eksterne, ex 

KD,NSD,NIFU,SSB 

Bedre 
samordning av 
IT-systemene 
(Krevende og 
nødvendig) 

Standardiserte og 
tilpassede 
rapportmuligheter 
i FS 

Kunnskaps- og  
beslutningsgrunnlag  

til ledelsene, inklusive strategi 

Strategi og 
lederstøtte 

Sekretariatsfunksjon 
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Eksterne fora (samarbeidsorgan) for 
lederstøtte leveranser: 
•  Norad/UD 
•  Andre universiteter (nasjonalt og internasjonalt) 
•  Helse Sør-Øst samarbeidsorganer 
•  OUS-ledelsesmøter 
•  Oslo kommune 
•  KD 
Interne fora for lederstøtte leveranser: 
•  ULG 
•  Dekanmøte, instituttledermøte 
•  Direktørmøte,kontorsjefmøte 
•  Styremøter (UiO, Fak, Inst, Sentre) 
•  Forskningskomiteen 
•  Rektor/Dekan/Instituttleder/Senterleder (saker)  
•  OUS-ledelsesmøter 
 

Strategi og lederstøtte 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	   Strategi og lederstøtte 

Kunnskaps- og  
beslutningsgrunnlag til  

 ledelsene, inklusive strategi 

Vurdere bestilling/ sette 
ut oppgaver 

Følge opp beslutning/ 
strategi 

Levere resultat: notat/
rutiner/ muntlige råd 

Manglende oversikt 
over bestillingene 

Svak samhandling 
mellom nivåene og 

enhetene 

Dårlig kost/nytte 
vurdering 

Rutiner for  
oppfølging 

Sammenstilling av 
analyser og 

handlingsalternativ 

Strategiutforming 

Fange opp aktuelle  
problemstillinger, 

samarbeidspartnere og 
muligheter for UiO 
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Fora med sekretariatsfunksjon 
•  NUFU 
•  Arbeidsgrupper/koordineringsgruppe UiO-OUS 
•  Avansert vitenskapelig utstyr 
•  MLS 
•  FANE (FA og Fakulteter) 
•  Forskningsutvalg (alle nivåer) 
•  Forskningsetisk utvalg 
•  Forskningslederprogrammer 
•  UiO’s tverrfakultære satsinger 
 
 
•  EU sekretariatsfunksjoner står under EU-prosjekter 
 

Strategi og lederstøtte 

       Sekretariatsfunksjon 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Fasilitere (faglig) møter 

Drift  
(Innkalling, referater, 

rapporter, formidling inkl 
web) 

Strategi og lederstøtte 

Praktisk tilrettelegging av 
møter 

Ikke mye å hente 
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 Profilering 

Eksternt 
samarbeid 

Identifisere muligheter for samarbeid Drifte samarbeidsavtaler 

Eksterne aktører 

•  Inven2 
•  Forskningsparken 
•  Bedrifter 
•  Universitetet og høgskoler 
•  Forskningsinstitutter 
•  Departementer 
•  Ymse offentlige org. 
•  Forskningsrådet 
•  Andre lands myndigheter 
•  Overnasjonale organer og organisasjoner 

Eksternt samarbeid 
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Identifisere muligheter for samarbeid 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  
Eksternt samarbeid 

Arrangementer/ 
møteplasser 

Fasilitere 
forhandlinger/ 

samarbeidsavtaler 
Svak forvaltning 

Eksterne samarbeidsavtaler 

 
Rapportering og 
dokumentasjon 

Drift 
(saksbehandling) 

Arrangementer/ 
møteplasser 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  

Eksternt samarbeid 

Forvaltning og 
koordinering 

Holde oversikt over 
avtaler/forpliktelser Avtaleoversikt Svak forvaltning 

Oversikt over 
eksternt samarbeid i 

prosjekter 

Inngå 
samarbeidsavtaler 
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Profilering 

Bruk av og informasjon til 
media 

Produksjon av materiale 
for formidling 

Organisering av arenaer 
for formidling  

(inklusive web og 
arrangementer) 

Hovedprosess	  og	  delprosesser	  
Eksternt samarbeid 2011/4509 Høring - Forskningsrådets reviderte nordområdestrategi  

Intern og ekstern 
formidling 

Journalistisk 
kompetanse 

Bedre engelsk WEB 
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IHR - Forskningsadministrasjon 
Rapport fra koordineringsgruppa 
2. mai 2011 

Hovedprosesser og brukere  
Ekstern finansiering  
EU (bruker: prosjektleder og prosjekteier) 
•  Strategi 
•  Informasjon (presøknad) 
•  Søknad 
•  Kontrakt/oppstart 
•  Drift (start - avslutning) 
•  Statistikk og dokumentasjon 
 
Store satsninger/infrastruktur  

(bruker: prosjektleder og prosjekteier) 
•  Strategi 
•  Søknad 
•  Kontrakt/oppstart 
•  Drift (start - avslutning) 
•  Statistikk og dokumentasjon 
 
Annen prosjektstøtte (inkludert 

oppdragsforskning) 
(bruker: prosjektleder og prosjekteier) 

•  Strategi 
•  Søknad 
•  Kontrakt/oppstart 
•  Drift (start - avslutning) 
•  Statistikk og dokumentasjon 

Forskerutdanning  
(bruker: doktorgradsstudent og veileder) 

•  Systemansvar Ph.D utdanningen 
 ved UiO 

•  Rekruttering og opptak 
•  Gjennomføring 
•  Avslutning 
•  Rapportering og analyser 
 
Strategi og lederstøtte 

(bruker: ledelse alle nivåer) 
•  Strategi 
•  Kunnskaps- og beslutningsgrunnlag til ledelsene 
•  Sekretariatsfunksjon 
 
Eksternt samarbeid 

(bruker: forsker, ledelse, student, eksterne) 
•  Identifisere muligheter for samarbeid 
•  Drifte samarbeidsavtaler 
•  Profilering 
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Effekt 

Prioritering: Hovedprosesser iht. effekt (bruker/
ressurs) og krevende gjennomføring   

Lav 

La
v 

H
øy

 

Ekstern finansiering 
Drift 

Forskerutdanning 
Rekruttering og opptak 

Ekstern finansiering  
Informasjon og søknad 

Forskerutdanning 
Systemansvar PhD-utdanning 

ved UiO 

Høy 

Kunnskaps- og 
beslutningsgrunnlag til 

ledelsene 

Prioritering av prosesser innen 
området forskningsadministrasjon 

Verdistrøm Leveransekvalitet Gevinstpotensial Kompleksitet Forslag til 
prioritering 

Strategi og lederstøtte 
Kunnskaps- og beslutnings 
grunnlag til ledelsene 

Høy 3 

Forskerutdanning 
Systemansvar PhD-
utdanning ved UiO 

Høy 2 

Forskerutdanning 
Rekruttering og opptak 

Lav 2 

Ekstern finansiering 
Informasjon og søknad  

Høy 1 

Ekstern finansiering 
Drift 

Høy 1 

Lav kvalitet/høyt potensial/lav 
kompleksitet/ høy prioritet 

Middels kvalitet/middels potensial/ 
lmiddels kompleksitet/ høy prioritet 

Høy kvalitet/lavt potens/høy 
kompleksitet/ lav prioritet 

Ekstern finansiering (EU): Verdistrøm Strategi er viktig, men vurderes å ikke være et IHR prosjekt. 
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Begrunnelse for prioriterte prosesser/områder (Prioritet 1)  
Ekstern finansiering (alle finansieringskilder inkl. 
oppdragsforskning) 
 
Drift 
 •  Leveransekvalitet 

–  Regnskapssystemet er så dårlig tilpasset en god økonomistyring at skyggeregnskap er påkrevet for å holde god 
kontroll. 

–  Administrativ støtte er variabel på ulike nivå og enheter, noe som er spesielt kritisk på små og sårbare enheter. 
–  Det mangler god informasjon om ansvars- og arbeidsdeling (hvem gjør hva), forskerne vet ikke hvor de kan få hjelp. 
–  Mangelfull spisskompetanse på rapporteringsbistand for kompliserte prosjekter. 

 
•  Gevinstpotensial 

–  Øke prosjektleders fokus og tidsbruk på faglig kvalitet (en forutsetning for å motivere for fremtidige søknader). 
–  Unngå feil og dobbelt/trippelarbeid (spes. økonomistyring). 
–  Få reell økonomistyring (inkl. økt inntjening). 
–  Få mer kvalifiserte og mer tilfredse medarbeidere. 

 
•  Kompleksitet 

–  God administrativ støtte krever god organisasjonsforståelse og breddekompetanse (økonomi, personal og fag). 
–  Samhandling mellom nivåene og rolleavklaring (høy kompleksitet). 
–  Bedre økonomistyring krever endring og forenkling i modeller/maler og bedre samhandling mellom IT-systemene 

(middels/høy kompleksitet). Det kreves også en balanse mellom skreddersøm og standardisering. 

–  Det kan bli noe enklere å følge opp i driftsfasen hvis det gis bedre støtte i søknadsfasen. 
 

Begrunnelse for prioriterte prosesser/områder (Prioritet 1) 
Ekstern finansiering (alle finansieringskilder inkl. oppdragsforskning) 
Informasjon og søknad 

•  Leveransekvalitet 
–  Mangelfulle og evt dårlige maler, lite tilgjengelig standard tekst og lite målrettet informasjon til forsker, noe som fører til 

varierende tilfredshet. 
–  Varierende kunnskap om støtteapparatet hos bruker og variert spisskompetanse hos støtteapparatet i forhold til 

leveranse. 
–  Ikke godt organisert apparat for støtte og fragmentert støtte der den finnes. 

•  Gevinstpotensial 
–  Bedre støtte til forskerne og frigjøring av deres tid, dette fører til bedre forskning og undervisning. 
–  Bedre søknader, økt gjennomslagsprosent. 
–  Økt frikjøp og høyere inntjening noe som gir vesentlig økt handlingsrom. 
–  Forsker får samme hjelp, uavhengig av hvem som kontaktes. 
–  Forsker får nettverk og blir motivert til å søke igjen. 
–  Bedre støtte i søknadsfasen gir enklere oppfølging i driftsfasen. 
–  Bedre arbeidsdeling og gjenbruk av tekster. 

•  Kompleksitet 
–  Enkelte strukturelle endringer må gjøres. 
–  Robust støtteapparat, krever kompetanseutvikling og rolleavklaring. 
–  Søknadsbistand er komplekst for EU, store satsinger og infrastruktur pga at de involverer mange nivåer i 

organisasjonen og flere enheter. 
•  Annet 

–  Står i UiOs strategi 2020 (EU). 
–  Svak kultur på forskningsledelse. 
–  UiO har pr i dag ikke policy på oppdragsforskning. 
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Begrunnelse for prioriterte prosesser/områder (Prioritet 2) 
Forskerutdanning  
Systemansvar PhD-utdanning ved UiO 
(Samordning og bedre utnyttelse av informasjonssystemene: FS/SW, CRISTIN, SAP, 
EPHORTE) 

•  Leveransekvalitet 
–  Dobbel/trippel registrering, uoverensstemmelser, til dels dårlig datakvalitet. 
–  Tidkrevende og tidvis umulig å kunne utføre strategisk viktige analyser. 
–  Lite standardisert og systematisert informasjon/rutiner. 

 
•  Gevinstpotensial 

–  Arbeidstidsbesparelser på alle administrative nivå. 
–  Felles rutiner vil forenkle hverdagen for forskerne. 
–  Bedre oversikt over og større ansvar for eget studium for kandidatene (studentweb). 
–  Sterkt forbedret datakvalitet. 

 
•  Kompleksitet 

–  Høy (spesielt i forhold til IT-systemene), men det foreligger også en del quick-wins. 

•  Annet 
–  Dette er til dels snakk om nasjonale systemer og vil innebære nasjonale prioriteringer (og gevinster). 
–  Må sees i sammenheng med PhD-prosjektet (kvalitetsrammeverket). 

Begrunnelse for prioriterte prosesser/områder (Prioritet 2) 
Forskerutdanning  
Rekruttering og opptak 
 

•  Leveransekvalitet 
–  Uklare rutiner for tilsettingsprosessen – manglende helhetlig tenkning rundt rutiner (intern/ekstern finansiering). 
–  Leveransekvalitet på opptak relativt god, men saksgang kan forenkles. 
–  Økende andel utenlandske søkere – vanskelig og tidkrevende – krever spesialkompetanse. 
–  Rekrutterer UiO de vi ønsker? 

 
•  Gevinstpotensial 

–  Bedre kvalitet for PhD-kandidater og veiledere (tidsbesparende). 
–  Får lettere tak i de beste kandidatene. 
–  Sikrer likebehandling av søkere. 
–  Kortere og mer effektiv saksbehandling. 

 
•  Kompleksitet 

–  Lav. 

 
•  Annet 

–  Krever kompetanseutvikling og noen ekstra ressurser i starten, men ressursbesparende på sikt. 
–  Kan kreve endringer av regel/lov-verk. 
–  Må sees i sammenheng med PhD-prosjektet (kvalitetsrammeverket). 
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Begrunnelse for prioriterte prosesser/områder (Prioritet 3) 
Strategi og lederstøtte 
Kunnskaps- og beslutningsgrunnlag til ledelse på alle nivåer 

•  Leveransekvalitet 
–  Uklar bestillingskvalitet, for eksempel lite kost-nytte vurdering, nødvendighet av nivåsamarbeid vanskeliggjør 

sammenstillinger. 
–  Få gode hjelpemidler (databaser, oversikter som gir faktagrunnlag) gjør det vanskelig å levere god kvalitet på 

bestillinger (underlagsmateriale). Dette fører til at det ikke finnes faktagrunnlag for beslutninger. 
–  Lite analyser på faktagrunnlag, og analysene er fragmentert. 
–  Manglende eller svak beslutningsoppfølging. 

•  Gevinstpotensial 
–  Rasjonell bestilling. 
–  Bedre lederstøtte. 
–  Standardiserte styringsparametere gir godt grunnlag for beslutninger. 
–  Sterkere ledelse i egen virksomhet . 

 
•  Kompleksitet 

–  Nivå – samhandling (også horisontalt). 
–  Eier og eksterne aktører. 

 

Overordnet hypotese fagområdet? 
 -potensial og retning 

–  Avklare ansvars- og arbeidsdeling innen ekstern finansiering - drift 
•  Gjøre ting likere + kompetanse = mer tilgjengelighet + bedre service 
•  God balanse mellom skreddersøm og standardisering tilpasset ulik grad av kompleksitet 

innenfor ulike forskningsprosjekter = avlaste prosjektledere + bedre kvalitet 
–  Mer profesjonell bistand innen ekstern finansiering - informasjon og søknadsfase 

•  Bedre koordinert og spisset informasjon til forsker = større interesse for å søke ekstern 
finansiering fra de rette (i forhold til de muligheter som finnes) 

•  Gjøre ting likere og mer koordinert (mellom nivåene) + kompetanse i søknadsfase = 
avlastning for forskerne + bedre kvalitet (bla pga deling av erfaring/kompetanse) 

–  Forskerutdanning rekruttering og opptak 
•  Samordning og bedre utnyttelse av informasjonssystemene = mindre dobbelt/

trippelarbeid + bedre kvalitet 
•  Enklere og mer standardiserte rutiner for opptak av kandidatene = mindre feil + mer 

likebehandling + kortere saksbehandlingstid + avlaste brukere 

 

   

Potensial og retning: 1 – 3 overordnede områder/tema for 
forbedring; herunder overordnet virkemiddel/grep for forbedring 
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Organisatoriske utfordringer  
 Inntil 4 – 5 viktigste org. utfordringer, evt med underpunkt 

•  Administrative informasjons-systemer 
–  Snakker ikke sammen 
–  Manglende tilgang 

•  Samhandling mellom nivåer og aktører 
–  Uavklart arbeids- og ansvarsfordeling 
–  Stadig flere nye store oppgaver (for 

eksempel ny UiO-web, strategi, IHR) uten 
nødvendig koordinering og ressursallokering 

•  UiO som organisasjon er ikke tilpasset 
en modell hvor en stor del av 
forskningsvirksomheten er eksternt 
finansiert 

–  Administrativt støtteapparat er ikke tilpasset 
forskerens hverdag 

 

•  Stor, heterogen institusjon 
–  Manglende oversikt 
–  Manglende hukommelse 
–  Små, sårbare miljøer 
–  Vanskeliggjør standardiserte  løsninger 

•  Har vi gode måleparametere for 
forskningsadministrasjon? 

–  Frigjøring av vitenskapelige fra 
forskningsadministrasjon 

–  Kvalitetsheving 
–  Økt inntjening (i NOK) 

 

 
Kulturelle utfordringer  
 Opp til 4 – 5 viktigste org. Utfordringer, evt med underpunkt 

•  Lite kultur for dialog og samhandling 
–  Det er liten kunnskap om hvilke 

oppgaver forskningsadministrativt tilsatte 
på andre nivåer  utfører, og det stilles 
spørsmål ved bemanning og 
prioriteringer. 

–  Samhandling gir økt gjensidig respekt og 
mer utvikling enn kontroll. 

–  Ulike aktører kan ha ulike mål. 

•  Fravær av tydelig ledelse 
–  Omkampkultur 
–  Manglende aksept for prioritering 

•  Uklar rolleforståelse 
–  Manglende gjensidig respekt for at det 

skal utøves ledelse/prioritering 

•  Liten kultur for gode prosesser 
–  Manglende prosesskompetanse  
–  Liten legitimitet for ledelse 
–  Manglende konsekvensanalyser  
–  Manglende kultur for å kutte unødvendige 

prosesser  
–  Manglende gjennomføringsevne 

•  For mye fokus på kontroll  
–  Økt fokus på tillit og utvikling 
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Grenseflater  
 

•  Strategi og lederstøtte 
–  OPA (Mottak av nyansatte + opplæring)  
–  Rektorat og faglig linje vs. administrativ linje 
–  Universitetssykehusene 

•  Forskerutdanning 
–  Kompetansen og koordineringen med USIT må bedres, systemeieransvar må avklares 
–  Universitetssykehusene 

•  Ekstern finansiering  
–  ØPA 
–  OPA (kompetanseutvikling, rekruttering) 
–  Arbeids og ansvarsfordeling sentraladministrasjon/fakulteter/institutter/forskere 
–  Universitetssykehusene 

•  Eksternt samarbeid/formidling profilering 
–  KA 
–  Andre eksterne aktører 

 

De viktigste grenseflatene for fokusområdet 
forskningsadministrasjon: 

Implementeringsfasen 
Hva er de viktigste faktorene for en vellykket implementering? 

-  Engasjement og involvering av brukerne (grasrota og ledere). 
-  Kompetanseheving av mellomledere(instituttleder/kontorsjef, 

seksjonsleder). 
-  Tydelig ledelse. 
-  Konkretisering av leveranser på detaljnivå (med involvering), 

gode og avgrensede milepæler. 
-  Ha etterprøvbare og kvantifiserbare tiltak. 
-  Oppfølging av faktisk leveranse. 
-  Bruke grunnsetningene fra LEAN-prosessen til å forankre 

eierskap til prosessene /endringene. 
-  Avgrensing er viktig, ikke sette i gang mange og omfattende 

prosesser. 
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Div. innspill usortert fra workshop og besøks-
runder. Innspillene er ikke realitetsvurdert. 

Verdistrøm Beskrivelse Kommentar 
Ekstern finansiering EU 
Strategi 

(Økte) incentiver direkte til forskeren (-miljøet) Vil motivere forskerne. Det 
er uenighet om dette. 

Ekstern finansiering EU 
Søknad 

Forvaltning av konsulenttjenester. Flere 
konsulentfirma (rammeavtale) 

Ekstern finansiering EU 
Søknad 

Koordinering - Bemanning i juli (Europa har 
ferie i august) 

Forskerutdanning 
Gjennomføring opptak - innlevering 

Opprette ombudsordning for konflikthåndtering  

Forskerutdanning 
Avslutning 

Rutinebeskrivelser/veiledning knyttet til 
bedømmelseskomiteen (hvem gjør hva og når) 

Eksternt samarbeid Oversikt over samarbeidsavtaler 

Eksternt samarbeid Bedre engelsk web 

Ekstern finansiering Søknadsprosess, hvem gjør hva (oversikt) 

Forskningsadministrasjon Slå sammen skjema for honorering og 
reisegodtgjørelse for komitémedlemmer ved 
disputaser 

Forskningsadministrasjon Hvem gjør hva 

Begrunnelse for prioriterte prosesser/områder 
Ekstern finansiering – EU  
Strategi  
Viktig, men vurderes å ikke være et IHR prosjektet. 

•  Leveransekvalitet 
–  UiO gjør lite aktivt for å påvirke utlysningstekst. 
–  Bør ha bedre kontakt med Forskningsrådet for å koordinere innspill bedre. 

•  Gevinstpotensial 
–  Utlysninger som passer for våre forskere (strategi/faglig prioritering). 
–  Flere søknader. 

 
•  Kompleksitet 

–  Vanskelig, men viktig. 
–  Må identifisere og lære opp egnede personer. 
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IHR:EFV – foreløpige resultater av prosesskartleggingen 

Innledning 

Et førsteutkast av resultatene av prosesskartleggingen av nåsituasjonen foreligger nå. 

Kartleggingen er gjort i regi av arbeidsgruppe 1. Den bygger på det materialet som er samlet inn i 

regi av PMP-prosjektet og de intervjuene som er foretatt fram til dags dato i regi av IHR-

sekretariatet.  

 

Materialet legges fram i form av standard prosessflytdiagrammer. Disse følger i hovedtrekk den 

internasjonal standarden BPMN1. De viktigste symbolene med forklaringer er gjengitt på neste 

side. Deretter kommer hovedprosessene og de viktigste delprosessene med en uferdig 

beskrivelsestekst. 

 

Legg spesielt merke til de røde spørsmålstegnene i de enkelte prosessdiagrammene. Disse angir 

barrierer. Disse skal prioriteres og håndteres som en del av arbeidet med å utvikle hensiktsmessige 

– og der det er tjenlig – standardiserte prosesser for prosjektgjennomføringen. 

 

Det er lagt liten vekt på de vitenskapelige sidene av prosjektene. Oppmerksomheten i dette arbeidet 

er rettet mot administrative problemer og barrierer. 

 

Det fins flere prosessdiagrammer enn de som er vist i dette notatet, men de har liten betydning hva 

gjelder å finne barrierer. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Business Process Model and Notation (BPMN), vedlkeholdes av Object Mangement Group (www.omg.org) 
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Hovedprosessene i eksternfinansierte prosjekter 

 

 

Modified: 2012-03-09 14:18 

 

 Eksternfinansierte forskningsprosjekter 

Denne beskrivelsen dekker i hovedsak større, komplekse prosjekter, særlig EU-prosjekter. 

 Prosjektmulighet 

Dette kan også være en utlysning av midler, henvendelser fra andre ++ 

 Mulighet oppstår 
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Det kan være ulike måter å starte på. Andre måter enn kreative ideer. det kan f.eks være henvendelser fra 

andre fagpersoner.  

 Utforme prosjektsøknad 

 Opprette prosjekt 

Mye av kommunikasjonen foregår på engelsk.  

 Prosjekt etablert 

I den ideelle verden betyr dette at prosjektet er bemannet, budsjett er lagt inn i økonomisystemet, 

prosjektlokaler er på plass og nødvendig infrastruktur er tilgjengelig.  

 Gjennomføre og rapportere prosjektet 

 Prosjektresultat 

Publikasjoner, fremdriftsrapporter, avlagte doktorgrader, nye muligheter, kommersialiseringsideer, nye 

samarbeidsparter, tilgjendeliggjort infrastruktur.  

 Avslutte prosjekt 
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Mulighet oppstår 

 

 

Modified: 2012-03-08 13:31 

 

 Mulighet oppstår 

Det kan være ulike måter å starte på. Andre måter enn kreative ideer. det kan f.eks være henvendelser fra 

andre fagpersoner.  
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 Prosjektmulighet 

Dette kan også være en utlysning av midler, henvendelser fra andre ++ 

 Prosjektleder 

De involverte rollene vil variere ut fra prosjekttype. Prosjektleder er alltid ansvarlig for alle aktivitetene. 

 Forsknings- konsulent 

På institutt eller fakultet.  

 Legges vekk  

Prosjektideen førte ikke fram denne gang, men ddeen tas ofte vare på for gjenbruk. 

 Avklare finansierings- mulighet 

Dette kan omfatte deltakelser på konferanser. 

 Instituttleder 

Veldig sjelden at vedkommende er involvert. Stor variasjon fra miljø til miljø. 

 Forskningsdekan 

Ved store søknader. F. eks SFF. 
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Avklare finansieringsmulighet 
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 Avklare finansierings- mulighet 

Dette kan omfatte deltakelser på konferanser. 

 Prosjektmulighet 

Dette kan også være en utlysning av midler, henvendelser fra andre ++ 

 Legges vekk 

Ideen tas ofte vare på for gjenbruk. 

 Instituttleder 

Veldig sjelden at vedkommende er involvert. Stor variasjon fra miljø til miljø. 

 Forsknings- konsulent 

På institutt eller fakultet.  

 Forskningsdekan 

Ved store søknader. F. eks SFF. 
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Utforme prosjektsøknad 

 

 

Modified: 2012-03-08 14:22 

 

 Utforme prosjektsøknad 

 Utforme faglig prosjekt- beskrivelse 

 Detalj- utforme søknad 

 Håndtere prosjektavslag 
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Utarbeide faglig prosjektbeskrivelse 

 

 

Modified: 2012-03-08 13:42 

 

 Avklare organisering 

Dette inkluderer bygging av konsortium og etablering av styringsstruktur.  

 Prosjektleder 

De involverte rollene vil variere ut fra prosjekttype. Prosjektleder er alltid ansvarlig for alle aktivitetene. 

 Utforme faglig prosjekt- beskrivelse 

Breaks Down To 

Prosjekt- beskrivelse 
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Detaljutforme søknad 

 

 

Modified: 2012-03-08 14:10 

 

Herunder tidsfrister. 

 

 Prosjektleder 

De involverte rollene vil variere ut fra prosjekttype. Prosjektleder er alltid ansvarlig for alle aktivitetene. 
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 Instituttleder 

Veldig sjelden at vedkommende er involvert. Stor variasjon fra miljø til miljø. 

 Avklare administrativ og økonomiske støtte 

Økonomisk støtte fra FA kun på EU-prosjekter og SFFer. 

 Budsjettere 

Fordele midler i konsortium. Avklare egenandel. 

 Avklare det juridiske 

Husk helseforskningsloven. Det samme gjelder rettigheter til resultater. Og etiske spørsmål. 
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Håndtere prosjektavslag 

 

 

Modified: 2012-03-08 14:37 
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Opprette prosjekt 
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 Opprette prosjekt 

Mye av kommunikasjonen foregår på engelsk.  
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 Forhandle kontrakten 

Manglende standardisering gjelder kontrakter, rapportformater. 

 Opprette UiO prosjekt 

Dette innebærer:  

- skaffe prosjektnummer  

- prosjektbudsjettering i flerårig perspektiv i Buddy  

- etablere ressursplan  

- etablere leveranseplan  

- etablere rolle og oppgavedeling (ansvarskart)  

- tilrettelegge for månedlig automatpostering  

-- eksterne inntekter  

-- leiekostnader for vitenskapelig utstyr og laboratorier  

-- frikjøp av vitenskapelig personell 

 Instituttleder 

Veldig sjelden at vedkommende er involvert. Stor variasjon fra miljø til miljø. 

 Prosjektleder 

De involverte rollene vil variere ut fra prosjekttype. Prosjektleder er alltid ansvarlig for alle aktivitetene. 

 Prosjekt etablert 

I den ideelle verden betyr dette at prosjektet er bemannet, budsjett er lagt inn i økonomisystemet, 

prosjektlokaler er på plass og nødvendig infrastruktur er tilgjengelig.  

 

 Forhandle og lage konsortiumavtale 

Konsortieavtaler må signeres før kontrakt kan inngås med hovedbidragsyter. Ved industrisamarbeid kan 

det forsinkes ytterligere gitt rettighets- og publiseringsavklaring.  
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Gjennomføre og rapportere prosjektet 

 

 

Modified: 2012-03-08 15:32 

 

 Prosjektresultat 

Publikasjoner, fremdriftsrapporter, avlagte doktorgrader, nye muligheter, kommersialiseringsideer, nye 

samarbeidsparter, tilgjengeliggjort infrastruktur.  

 

  



 17 

 

 

Gjennomføre prosjektaktivitet 

 

 

Modified: 2012-03-08 15:51 
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Faglig gjennomføring 

 

 

Modified: 2012-03-08 15:08 
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Administrativ gjennomføring 

 

 

Modified: 2012-03-08 15:26 

 Føre løpende regnskap 

Dette omfatter lønnsføring, regnskapsføring, frikjøp.Automatiske føringer for dekningsbidrag og 

egenandel. Kontroll fra behov til betaling. 

 Rapportere økonomisk 

Frikjøp og egenandel største problem (tidsregnskap, periodisering.Handlingsrommet er usikkert. 

Enårigproblematikk og flerårig prognoser. 
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Publisere 

 

 

Modified: 2012-03-08 11:55 
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Avslutte prosjekt 

 

 

Modified: 2012-03-07 10:50 

 

 


