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Selskapets virksomhet 

 
UniRand AS ble etablert 4. November 2002 og er et selskap heleid av Universitetet i Oslo (UiO). 

Morselskapet er lokalisert på Universitetet i Oslo, Problemveien 7, Blindern 0316 Oslo. 

 

Selskapet har tre heleide datterselskap, Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 

(Atferdssenteret) som ble stiftet 8. april 2003, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS 

(NKVTS) som ble stiftet 17. november 2003 og DigForsk AS som ble stiftet 6. desember 2005. Nordisk 

Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM) ble stiftet 26. oktober 2009. UniRand AS har 

aksjemajoriteten i selskapet med 51 % og Helse- og Omsorgsdepartementet 49 %. Selskapet er 

organisert er som et datterselskap i konsernet fra 01. januar 2010. 

 

UniRands virksomhet består i å koordinere og tilrettelegge virksomhet som faller innenfor 

universitetets formål, men som ikke hører inn under universitetets kjernevirksomhet og derfor organiseres 

som et eget rettssubjekt eller selvstendig prosjekt i universitetets randsone. Selskapet kan ha 

eierposisjoner i selskaper i universitetets randsone, det kan forvalte rettssubjekter og prosjekter i 

randsonen, samt yte tjenester til slik rettssubjekt og prosjekter. 

UniRand har i 2010 inngått ny samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo hvor det går fram at Selskapets 

hovedoppgaver er å fungere som koordinator for randsonevirksomheter og UiO. Selskapet kan også 

utarbeide forslag til samarbeidsavtaler mellom UiO og randsonevirksomhetene, og for øvrig tilrettelegge 

for driften av randsonevirksomheten. 

 

Selskapet skal etter henvisning fra UiO behandle henvendelser fra offentlige og private instanser, 

herunder henvendelser fra ansatte ved UiO om utføring av tjenester innenfor randsonen. Selskapet kan 

vurdere hvordan slike nye virksomheter skal organiseres, og lage anbefalinger om dette som UiO kan 

benytte når det fatter beslutninger. 

UniRand er et tjenesteytende selskap som mot vederlag skal bistår nye og eksisterende rettssubjekter i 

randsonen med å få på plass administrative støttefunksjoner og etter avtale med UiO være eier av nye 

rettssubjekter som organiserer oppgaver det vil være naturlig å holde atskilt fra UiOs kjernevirksomhet, 

men som UiO likevel har særskilte strategiske interesser knyttet til 
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Datterselskap 

 

DigForsk AS 
Selskapets hovedkontor er lokalisert på Universitetet i Oslo, Problemveien 7, Blindern 0316 Oslo. 

Selskapet har 8 registreringssentraler i Finnmark og Nordland: Kautokeino, Karasjok, Vardø, Berlevåg, 

Båtsfjord, Tana, Beiarn og Bø.  

 

Oppdrag og mål 

DigForsk AS er et nasjonalt senter for digitalisering av vitenskapelige samlinger og arkiver med relevans 

for forskning, utdanning, forvaltning og allmennheten. Selskapet ble etablert  

1. januar 2006 som en videreføring og omorganisering av UniReg (Universitetenes 

registreringssentraler). Selskapet er i hovedsak finansiert av NAV som kjøper de tjenester som selskapet 

tilbyr.  

Selskapets virksomhet består i å formidle arbeidskraft som skal digitalisere/konvertere arkiver og 

samlinger, med sikte på tilgjengelighet for forskning, undervisning og formidling. Videre skal DigForsk 

AS tilby et fleksibelt kvalifiseringsprogram tilpasset arbeidssøkere, med målsetting om raskest mulig 

tilbakeføring til arbeidslivet. 

 

Hovedaktiviteter  

2010 har vært et år med flere utfordringer for DigForsk. Uten betalt oppdrag fra museer, har 

økonomiforvaltningen krevet nye innsparinger. Samtidig har NAV Nordland ikke kunnet finansiere full 

drift av sentralene i Bø og Beiarn, og i oktober fikk DigForsk varsel om stans i driften ved disse 

sentralene i 2011. 

 

Sentralen i Lakselv ble nedlagt i april, og plassene ble omfordelt til andre sentraler i Finnmark. På alle 

sentralene er det nå ansatt en leder i 100 % stilling, slik NAV Finnmark har ønsket. Det sikrer en bedre 

oppfølging av deltagere. Ledelsen i Oslo har jobbet aktivt i samarbeid med flere museer om søknader for 

midler til å finansiere videre oppdrag. Resultatet av dette arbeidet vil komme i august 2011, med 

eventuell tildeling fra Forskningsrådet.  

 

Ved tre av sentralene har daglig leder sluttet, og nye ledere har blitt rekruttert. I sentralledelsen er det 

ansatt vikar, for koordinator som har et års permisjon. I løpet av 2010 har vi hatt opptil 15 medarbeidere 

(13 ansatte i DigForsk, 2 leid inn).  

 

I Finnmark er det 50-60 arbeidssøkere som får arbeidstrening gjennom DigForsk og i Nordland er det 

12-14. 

  

Når det gjelder registreringsoppdrag i året som har gått, fortsatte det med fire oppdrag fra 2008 og 

startet med to nye 2009. I Tana, Berlevåg og Båtsfjord registreres det for Kulturhistorisk museum i Oslo. 

I Karasjok og Kautokeino fortsatte det med et oppdrag for Naturhistorisk museum som startet i 2008. 

Sentralene i Nordland fortsatte med registreringen av Norsk Allkunnebok for Universitetet i Oslo, og på 

alle oppdrag fra universitetet i Oslo har en kontaktpersoner til å følge opp oppdraget fra universitetets 

side. Sentralen i Vadsø registrerer data for Frammuseet, og dette er det eneste betalte oppdraget i 2010. 

Karasjok og Kautokeino registrerer studentarkivet for Universitetet i Oslo.  

 

Museene, spesielt universitetsmuseene, har hatt et stramt økonomisk år i 2010. Universitetsmuseene har i 

flere år fått statlige midler til digitalisering av sine samlinger gjennom prosjektet Revita (Revitalisering 
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av samlingene). I statsbudsjettet for 2010 blir ikke Revitaprosjektet videreført. Det betyr at flere av våre 

oppdragsgivere ikke har midler til å bruke DigForsk. 

 

Planer 

Med et underskudd i 2010 og forventet underskudd i 2011, er imidlertid Digforsk sikret kr. 5 400 000 i 

driftstilskudd per år fra NAV for de to neste årene med muligheter til en forlengelse til 2015. 

Senere i august vil DigForsk få avklart oppdrag fra museer i Norge, som har søkt midler fra 

Forskningsrådet. Her forventer vi en årlig inntekt på minimum kr. 1 200 000 per. år. DigForsk er 

forberedt på et stramt budsjett i 2011, og en avklaring av videre drift ved siste kvartal.   

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) 
Selskapet er lokalisert ved Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166, 0407 Oslo.  

 

Oppdrag og mål 

Selskapets formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Selskapets oppgaver 

er forskning, utviklingsarbeid, utdanning, veiledning og rådgivning og formidling. Arbeidet skal ha et 

tverrfaglig og interdisiplinært perspektiv og omfatte helse- og sosiale, kulturelle, rettslige, biologiske og 

psykologiske forhold og tilnærminger. Virksomheten skal ha et internasjonalt akademisk nivå og være 

internasjonalt orientert. Selskapet skal ikke drive klinisk virksomhet, men det er en forutsetning at 

virksomheten har forankring i praksisfeltet.  

 

Hovedaktiviteter 

NKVTS mottar årlige oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, Justis- og politidepartementet samt Forsvarsdepartementet, og senterets 

virksomhet er i hovedsak i samsvar med departementenes føringer når det gjelder prioriterte temaer og 

prosjekter.  

NKVTS utfører både epidemiologisk forskning og behandlingsforskning/intervensjonsforskning. Flere 

prosjekter knyttet til departementenes handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011 (Vendepunkt) 

er under gjennomføring. En Kunnskapsoversikt om Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne er 

ferdigstilt. 

En prospektiv effekt- og prosess-studie av Alternativ til Volds behandlingsmodell for menn med 

voldsproblematikk er i gang.  

 

Flere prosjekter under Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn (2005 – 2009) er videreført, 

herunder epidemiologiske studier på mor-barn og på barn og unge og behandlingsprosjektet 

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi hos barn (TF-CBT). 

 

Prosjektene i forskningsprogrammet om flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia er avsluttet eller i 

avslutningsfasen.  Fire stipendiater i programmet ventes å disputere i 2011. 

 

Prosjektene under Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) der senteret er tildelt tre av 

tiltakene, er videreført. Det er utarbeidet en egen strategi for senterets forskning knyttet til flyktninghelse 

og traumatiserte flyktninger. Et prosjekt vedr. behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger 

samt et prosjekt om utprøving av kunst- og uttrykksterapi som intervensjon for til enslige mindreårige 

asylsøkere i mottak, er videreført.   

 

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har senteret gjennomført to prosjekter; ett om oppfølging av 

etterlatte og ett om utarbeidelse av kunnskapsstatus basert på forskning på forsvarspersonell og 

veteraner med forslag til videre forskning. 
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Det er i 2. halvår bevilget tilskuddsmidler fra oppdragsdepartementene til flere nye prosjekter.  Det er 

også gitt tilskudd fra Justisdepartementet til en flerårig omfangsstudie vedr vold i nære relasjoner. En 

pilotstudie er gjennomført.  

 

 

Også andre prosjekter er i oppstartfasen: Et treårig prosjekt om stress og nevrobiologiske forandringer etter 

trafikkulykker,  

et treårig prosjekt under NFR’s VAM-program (Velferd, arbeid og migrasjon) samt to prosjekter fra 

Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. 

 

Fra september 2009 har NKVTS i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -

forebygging og Senter for rus- og avhengighetsforskning drevet et  mastergradsstudium ved UiO i 

Psykososialt arbeid - selvmord, rus og traumer. Dette er et treårig deltidsstudium for studenter med 

yrkesbakgrunn fra helse-, sosial- og pedagogiske fag. Av 62 studenter som fullfører studiet, har 23 

fordypning i senterets fagområder vold og traumer. Det er nytt opptak til studiet i 2011. 

 

Senteret driver etter oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet et midlertidig 

sekretariat for EU-programmet Daphne III (2007-2013) Sekretariatet har som formål å øke norsk 

deltakelse i programmet som er rettet inn mot arbeid med vold mot barn, ungdom og kvinner.  Etter 

oppdrag fra Helsedirektoratet skal NKVTS også ha støttefunksjoner knyttet til Norges arbeid i Euro-

WHO.  NKVTS er også bedt om å være programpartner for Gender based Violence under EØS-

mekanismen. 

 
To årlige nasjonale ledermøter med De regionale kunnskapssentrene om vold og traumatisk stress 

(RVTSene) er videreført. NKVTS arrangerte kunnskapsstatuseminar for (RVTSene) i februar. RVTSene 

deltok også på seminar om behandling av voldsutøvere og på seminar om unge overgripere arrangert av 

NKVTS.   

Det har vært lagt stor vekt på å konsolidere den nye organisasjonsmodellen som ble implementert i 2009. 

De faglige stabene er på plass og det arbeides med å videreutvikle samhandlingen internt i stabene og 

mellom stabene og de øvrige enhetene i organisasjonen.  

 

Planer 

I 2010 har NKVTS hatt fokus på videreføring av pågående prosjekter og på å utvikle større program og 

langsiktige prosjekter. 2011 er det siste året i senterets strategiplan 2008 – 2011. I den nye planen vil det 

være et mål at flere prosjekter skal ha organisatorisk og finansiell støtte til å kunne gå over relativt 

mange år slik at nære relasjoners eller samfunnsmessige påvirkninger på gruppers sosiale og 

helsemessige utvikling kan studeres over lengre tid. Det er også viktig at en greier å trekke god nytte av 

tverrfagligheten ved sentret gjennom at det utvikles større enkeltprosjekter eller gjennom samarbeid 

mellom mindre, tematisk beslektede prosjekter.  

NKVTS har fått finansielle bidrag til relativt mange prosjekter i 2010. En ser dette som et uttrykk for at 

oppdragsgiverne er fornøyd med forskningsaktiviteten og at de ønsker å satse videre på senteret som en 

bærekraftig institusjon.  Senteret skal legge vekt på at forskningen skal være nyttig, at den skal gi 

grunnlag for beslutninger om tiltak, og at resultatene skal være implementerbare i et praksisfelt som 

møter sluttbrukerne,  

I denne sammenheng er det sentralt at samarbeidet med de Regionale ressurssentrene om vold, 

traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-ene) videreutvikles også i fortsettelsen med sikte på 

mer konkret samarbeid om felles fokusområder. Oppfølging og utvikling i masterstudiet i Psykososialt 

arbeid-selvmord, rus og traumer vil også være en sentral del av senterets videre virksomhet. 
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Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS (Atferdssenteret) 

Selskapet har foretningsadresse, Essendropsgt. 3, 0368 Oslo 

Oppdrag og mål  

Selskapet skal gjennom sin virksomhet bidra til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer og deres 

familier får bistand som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv i forhold til 

dagens kunnskapsnivå.  

Senteret har et nasjonalt nettverksansvar for forskere og miljøer som arbeider med forskning og 

kompetanseutvikling i arbeidet med atferdsvansker hos barn og unge.  

 

Hovedaktiviteter  

Atferdssenteret mottar årlig tildelingsbrev fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på vegne av 

Barne- og likestillingsdepartementet, Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet og 

Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet. 

 

Parent Management Training Oregon-modellen (PMTO) implementeres i samarbeid med det statlige 

barne- og familievernet, og psykisk helsevern for barn og unge.  

Ved utgangen av 2010 var det til sammen ca. 258 praktiserende sertifiserte PMTO-terapeuter i Norge, 

fordelt på BUFetat, psykisk helsevern for barn og unge og kommunene.  Mellom 1500 og 2000 familier 

fikk behandling med PMTO-metoden i 2010. 

 

Implementeringen av forebyggingsprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) har fortsatt i 2010. 

Det er utdannet 421 rådgivere, 193 ferdighetstrener og 111 konsulenter i TIBIR, 139 har fulgt opplæring 

i kartlegging og 41 i PMTO for gruppe. 56 kommuner er involvert i TIBIR-programmet.  Fire moduler av 

programmet evalueres. Evalueringsprosjektet startet i 2006 og datainnsamlingen går over 4 år. 

 

Skoleprogrammet PALS blir nå implementert i 153 skoler i 63 kommuner fra hele landet. Det omfatter 

35.000 elever i fem prosent av landets skoler. De følges opp av 51 PALS-veiledere ansatt i 

kommunal/interkommunal PP-tjeneste, spesialpedagogiske ressurssentere eller Statped.. Det nasjonale 

ansvaret for PALS ligger hos Atferdssenteret. Gjennom forskningsprosjektet ”Positiv atferdsstøtte i 

skolen” følges 10.000 elever individuelt fra fjerde trinn i grunnskolen i perioden 2007– 2012.  Det deltar 

63 skoler i prosjektet. 

 

I 2010 har Atferdssenteret i samarbeid med Bufetat og kommunale PMTO-terapeuter i Oslo avsluttet 

PMTO foreldrekurs for 120 småbarnsmødre med pakistansk og somalisk bakgrunn fra bydelene Grorud 

og Søndre Nordstrand. Familiene har barn under åtte år som viste tegn til begynnende eller alvorlige 

atferdsvansker. Evalueringen av ”PMTO-kurs for etniske minoriteter” er en pre-post randomisert 

kontrollert evalueringsstudie som ble påbegynt i 2007. Datainnsamlingen ble avsluttet i 2009. Det vil bli 

avlagt en dr. grad på materiellet i 2011. 

 

Det er nå 22 Mutisystemisk terapi (MST)-team og veiledere, hvert team består av 3-4 terapeuter og en 

veileder. Dessuten er det fem MST-konsulenter fordelt over hele landet. I 2010 har 524 familier og unge 

startet opp med MST behandling (en økning på 15 % fra 2009.) 

 

Funksjonell familieterapi FFT er et behandlingstilbud for ungdom i alderen 11-18 år, som viser alvorlige 

atferdsproblemer eller som står i fare for å utvikle dette. Ca 113 familier har fått tilbud om behandling i 

2010. Det er etablert til sammen fem (FFT)-team i region øst, region vest, region midt, og sør. Hvert team 

består av tre til fire terapeuter. 
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I Multidimensional Treatment Foster Care, (MTFC) fosterhjemsbehandling av ungdom med alvorlige 

atferdsproblemer, foregår behandlingen parallelt i fosterhjem og i familien. Det er et alternativ til 

institusjonsplassering med en varighet fra 9-12 måneder og der ungdommen flyttes gradvis hjem til 

familien i løpet av de første 9 månedene og bor hjemme de siste 3 månedene av behandlingen. Et MTFC 

team kan ta 6-8 familier og består av behandlingsleder, individualterapeut, familieterapeut, 

sosialferdighetstrenere for ungdommen og en fosterhjemskonsulent. I 2010 er videre utvikling i MTFC 

midlertidig stoppet. Det ene teamet som er startet opp er definert som en barnevernsinstitusjon og 

fortsetter sitt arbeid som før. En ny lovtekst som vil åpne for bruk av metoden uten denne omdefineringen, 

er ute på høring. Foreløpige resultater i prosjektet er meget gode. 

 

Det er gjort grunnleggende arbeid for planlegging av et nytt stort tiltaksprosjekt mot rus. En skisse ble 

sendt til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet i 2009. Det har i 2010 vært noen drøftinger 

med Bufdir om prosjektet, men det har ikke kommet i gang. 

 

Den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling følger utvikling av sosial kompetanse og 

atferdsproblemer hos en stor gruppe barn i Norge fra seks måneders alder. Prosjektet belyser blant annet 

fedres betydning for barns utvikling, utvikling av atferdsproblemer hos jenter og gutter samt tidlige 

forløpere til utvikling av sosial kompetanse og atferdsproblemer. Prosjektet startet i 2006 og 

datainnsamlingen vil pågå til medio 2012. Antall deltakende barn er 1150. Prosjektet samarbeider med 

Høgskolen i Vestfold om et barnehageprosjekt, og Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo 

om prosjektet ”Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling”. 

 

Websidene er blitt videreutviklet og oppdatert med hensyn til innhold, presentasjon, og navigering. I 2010 

ble det lagt ut 26 Aktuelt-saker og sendt ut to nyhetsbrev. 

  

Ansatte ved senteret har hatt 104 undervisnings og konferansebidrag, veiledet 13 hovedoppgave-, 

mastergradsstudenter og doktorgradsstipendiater. I tillegg har de ansatte hatt 49 faglige oppdrag i 

forbindelse med komitéarbeid, sensorvirksomhet, oppdrag som opponent, fagfellevurderinger for 

internasjonale og nasjonale tidsskrifter og oppdrag som gjestredaktør for internasjonale tidsskrifter.  Det 

er publisert 26 artikler i tidsskrifter med fagfellevurderinger, og en faglig artikkel uten fagfellevudering. 

Til sammen er det publisert 15 bokkapitler og bøker. 

 

Planer 

I 2010 søkte Atferdssenteret Forskningsrådet om midler til å fortsette den longitudinelle studien” Barns 

sosiale utvikling”. Forskningsrådet bevilget penger til prosjektet ”Exclusion and inclusion in the 

transition to primary school. The role of behavior problems and social competence among boys and 

girls” på 12 mill over 4 år.   

Forskningsrådet bevilget også 100 000 til jubileumskonferanse for PMTO – “Evidensbaserte metoder og 

forebygging av atferdsproblemer hos barn.”. 

Pågående forskningsprosjekter vil fortsette.  

Implementering og utviklingsarbeid på de metoder som allerede blir implementert og utviklet vil fortsette 

som i 2010. 

 

 Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM)  

Selskapet har foretningsadresse, Sognsveien 70 A, 0805 Oslo 

Oppdrag og mål 

Selskapet skal fremme og videreføre det nordiske samarbeidet innenfor mandat og rammekontrakt 

mellom selskapet og Nordisk Ministerråd. Selskapet skal tilstrebe en høy nordisk profil og skape en 
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merverdi ut over det faglige samarbeidet. Selskapets formål er å sikre at medisintekniske produkter, som 

benyttes innen tannpleien i Norden, oppfyller de helsemessige og tekniske krav som kan stilles med 

hensyn til utviklingen innen området. Selskapets oppgaver er forskning, materialprøving, standardisering 

og opplysningsvirksomhet rettet til de nordiske lands helsemyndigheter og tannhelsetjenesten i de 

nordiske land. Selskapets forsknings- og informasjonsvirksomhet skal baseres på vitenskapelig grunn og 

være praktisk anvendelig i klinisk virksomhet.  

 

Hovedaktiviteter 

Den 1. januar 2010 gikk NIOM over til å bli NIOM AS, med UniRand AS (51%) og Helse- og 

omsorgsdepartementet (49%) som eier. Samtidig ble NIOM oppsagt fra sine lokaler i Haslum. Å 

kravspesifisere, anskaffe, bygge og flytte inn i nye laboratorier, har vært en utfordring og prioritert 

oppgave i 2010. Med god støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet kunne NIOM omsider flytte inn i nye 

lokaler i Sognsveien 70 i Oslo (desember 2010). Flyttingen innebærer en nødvendig modernisering av 

NIOMs laboratorier, gir vesentlig bedre mulighet for samarbeid med andre forskningsmiljøer, samt 

forventes å øke interessen og konkurransen om NIOMs gjesteforskerprogram. Opprettelsen av NIOM AS 

og flytting til nye lokaler utgjør tilsammen den mest omfattende forandringen hittil i NIOMs historie, og 

gir i begge tilfeller vesentlig økte muligheter for samarbeid med nye forskningsmiljøer. 

 

Andre viktige innslag under 2010 er søknaden om en nordisk masterutdanning samt etableringen av et 

internordisk nettverk i biomaterialforskning, sammen med fem nordiske læresteder: Universitetet i Oslo, 

Göteborgs universitet, Chalmers, Åbo universitet og Åbo Akademi. Dette initiativet har stor strategisk 

betydning for NIOM. Med kobling til en nordisk masterutdannelse kan NIOM i høy grad bidra til nordisk 

nytte og samtidig inngå i nettverk med Nordens mest fremstående miljøer innenfor 

biomaterialvitenskapelig forskning. Søknaden fikk ikke støtte fra Nordisk ministerråd, men man vil 

vurdere å søke igjen. 

 

 

Produsenter av dentale materialer og helse- og omsorgsmyndigheter er de primære oppdragsgiverne for 

NIOMs eksterne virksomhet. Testvirksomheten ved NIOM er kvalitetssikret og akkreditert, noe som er 

avgjørende for produsentenes interesse. I 2010 har akkrediteringen kunnet opprettholdes bortsett fra 

avbrudd knyttet til flyttingen til lokaler i Sognsveien. De viktigste oppdragsgiverne i 2010 har vært 

Helsedirektoratet (Oslo) samt KDM/Socialstyrelsen (Stockholm). 

 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) og Det Europeiske Standardiseringsforbundet 

(CEN: Committée Européen de Normalization) har ansvar for internasjonale og europeiske standarder. 

Som medlem i CEN har de nordiske landene forpliktet seg til å fastsette CEN-standarder som nasjonale 

standarder. Standardiseringsarbeidet er en europeisk og internasjonal aktivitet der fabrikanter, brukere, 

forskere og forvaltende organ deltar. I dag finnes en overrepresentasjon av fabrikanter i 

arbeidsgruppene. Sannsynligvis fordi at organisasjonene som deltar selv må stå for kostnadene i 

forbindelse med møtet. NIOM har en viktig oppgave, som en motvekt, å representere forskersamfunnet, 

brukere og nasjonal forvaltning. Innenfor helsesektoren anvendes ulike standarder for å definere 

kvaliteten på biomateriale og medisinske produkter, samt å gjøre biologiske og kliniske risikovurderinger 

for anvendelsen av disse.  Forskere ved NIOM er ordførere i fire av de internasjonale gruppene som 

utarbeider standarder innenfor emneområdet. De er dessuten medlemmer i 30 komiteer. Sett fra et 

kvalitetssynspunkt er denne virksomheten av stor betydning for Norden, så vel som internasjonalt.   

NIOM har publisert artikler i serien ”Spør NIOM” i nordiske tannlegetidsskrifter og tanntekniske 

tidsskrifter. Kurs rettet mot allmenntannleger, tannleger- og tannteknikerstudenter og annet 

tannpleiepersonal har blitt holdt i Danmark og Norge. Medarbeidere ved NIOM har i løpet av året 

presentert deler av virksomheten i offentlig media. En internettbasert nordisk produktdatabase for dentale 

biomaterialer har blitt utviklet videre. 
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NIOMs forskningsaktivitet under 2010 kan samles under to hovedområder, biokompatibilitet og 

materialkarakterisering. I to dr.grads prosjekter studeres toksiske effekter av utlekkstoffer og slitasjepartikler fra 

dentale polymere materialer (plastmaterialer) på celler i kultur. I tillegg kartlegges cellulære mekanismer for slike 

reaksjoner. Samvirkning av innholdsstoffer i polymere materialer og optisk stråling er undersøkt i celler i kultur og 

i dyreforsøk. I samarbeid med Farmasøytisk institutt (UiO) har en dr. gradskandidat undersøkt effekten av 

fotoaktiverte stoffer på bakterier og celler i kultur. NIOM har ansvaret for en nordisk klinisk multisenterstudie om 

bivirkninger ved og effekten av tannbleking. Salivaprøver er analysert for å bestemme eksponering for mulige 

toksiske stoffer hos pasienter som har fått tannbehandling med dentale polymere materialer. Dette er et samarbeid 

med UiO og UiB. 

Helsedirektoratet har finansiert prosjekter som skal kartlegge sammensetning av kompositte tannfyllingsmaterialer 

og hvilken effekt monomersammensetningen har på herding, mekaniske egenskaper og degradering. Det arbeides 

med å utvikle bedre metoder for å bestemme legeringers elastisitetsegenskaper. Korrosjon av uedle dentale 

legeringer er bestemt i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap. Det er utført undersøkelser for å 

kartlegge hvordan egenskapene til keramiske materialer endrer seg over tid. Dentale restaureringer består ofte av 

flere ulike materialer som festes til hverandre, og det arbeides både med å karakterisere slike bindinger og med å 

finne stoffer eller metoder som kan forbedre binding mellom ulike substrater. 

 

Det har utgått 14 vitenskapelige publikasjoner, en PhD grad og 11 populærvitenskapelige artikler og innlegg i 

løpet av 2010. 

 

Planer  
En forutsetning for etableringen av NIOM som datterselskap under UniRand, var at den nordiske profilen skulle 

opprettholdes ved at instituttet ble omdannet til et nordisk samarbeidsorgan for Nordisk ministerråd (NMR) 

samtidig som instituttet kom nærmere akademiene. NMR og NIOM har etablert en treårskontrakt (2010-12) hvor 

NMR skal bidra med et årlig tilskudd på ca NOK 10. mill. og NIOM skal drive målrettet forskning og 

opplysningsvirksomhet rettet mot helsemyndigheter og tannpleien i de nordiske landene. 

 

NIOM skal fokusere på pasientsikkerhet med fokus på klinisk bruk av dentale biomaterialer. Forskning på 

biologiske og kliniske spørsmål relatert til dentale biomaterialer som polymere materialer, keramer og legeringer 

skal prioriteres og kompetansen på disse områder utøkes. Nordisk og internasjonalt samarbeid og 

nettverksbygging med andre institusjoner relatert til NIOMs fagfelt skal prioriteres. Gjesteforskerordningen (24 

mnd med stipend per år til forskere som gjester NIOM) er en viktig del av dette samarbeidet. 

 

NIOM skal fortsette med eksternt finansiert materialprøving og andre inntektsbringende aktiviteter. For 

produsenter av dentale materialer tilbyr NIOM prøving av materialer etter metoder i internasjonale standarder, 

hvor resultatene kan benyttes som underlag for sertifisering og i forbindelse med produktutvikling. 

Helsemyndighetene har ansvaret for markedskontroll, og NIOM kan bidra med undersøkelse av produkters kvalitet 

og sammensetning, eksempelvis av importerte tanntekniske arbeider og av dentale fyllingsmaterialer. 

 

NIOM skal utarbeide strategier for forskning, inntekstbringende aktiviteter og informasjon. En ny direktør skal 

ansettes i 2011. 

 

Arbeidsmiljø, likestilling, diskriminering og sykefravær 
 

Arbeidsmiljø 
Virksomheten drives etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

Konsernets arbeidsmiljøutvalg ble etablert med virkning fra 1. september 2006. Utvalget er sammensatt 

av en arbeidsgiver- og en arbeidstakerrepresentant fra hvert datterselskap, hovedverneombudet samt 

konsernets administrerende direktør, og hadde i 2010 tre møter. 

Samtlige selskaper har bekreftet god oppfølging av etablerte rutiner og aktive initiativ i forhold til 

synliggjorte forbedringspunkter.  
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AMU tok i 2010 initiativ til at UniRand-konsernet etablerte en beredskapsplan for konsernet.  

 

For å forebygge sykefravær gjennom belastningsskader legges det vekt på ergonomisk tilpassede 

kontormøbler og – arbeidsutstyr. Det er gjennomført HMS-undersøkelse om det fysiske og psykososiale 

arbeidsmiljøet, og det er gjennomført vernerunde.  

 

Undersøkelsene avdekket ikke alvorlige feil eller mangler. Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker.   
 

Likestilling 

 
UniRand har en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er 

ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på dette området. 

 

Morselskapet har ansatt mannlig administrerende direktør i deltidsstilling og kjøper noe administrativ 

bistand på timebasis.  

 

DigForsk har hatt 13 fast ansatte hvorav 6 er kvinner og 7 er menn. Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinner 

og 3 er menn. 

 

NKVTS har hatt 54 fast ansatte hvorav 40 er kvinner og 14 menn. Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinne og 

3 er menn. 

Atferdssenteret har hatt 42 fast ansatte hvorav 25 er kvinner og 17 er menn. Av styrets 7 medlemmer er 3 

kvinne og 4 er menn. 

 

NIOM har hatt 21 fast ansatte hvorav 10 kvinner og 11 menn. Fem gjesteforskere fra Danmark, Norge og 

Sverige har arbeidet ved NIOM i 2010. I tillegg har to eksternt finansierte dr.gradskandidater og en 

professor emeritus arbeidsplass på instituttet. Av styrets 10 medlemmer er 4 kvinner og 6 menn. 

 

Diskriminering og trakasering 

 
Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på dette området. 
 

Sykefravær 
 

Morselskapet har ikke hatt sykefravær i 2010. 

 

DigForsk har hatt et sykefravær i 2010 på  8.0 % mot 6.7 % i 2009. Fraværet skyldes i hovedsak at to 

ansatte har vært langtidssykemeldt. 

 

NKVTS har hatt et sykefravær i 2010 på 3.1 %, mot 4.6 % i 2009. 2.2 % av fraværet var legemeldt, 0.9% 

var egenmeldt. 

Atferdssenteret har hatt et sykefravær i 2010 på 2,17 % mot 3,1 %, 2009.  

NIOM har hatt et sykefravær i 2010 på 1.3 %  mot 4.5% i 2009 
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Ytre Miljø 

 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over reisevirksomhet. 

 

 

Årsregnskapet 
 
Årsoppgjøret avlegges etter regnskapslovens bestemmelser.  Styret foreslår at årsresultatet i 

morselskapet på pluss 216 189 kroner (8 842 kroner i 2009) overføres annen egenkapital. For konsernet 

er årsresultatet pluss 8 829 976  kroner (4 690 039 kroner i 2009)  

 

DigForsk har et negativt årsresultat på 698 023 kroner ( pluss 418 450 kroner i 2009), Atferdssenteret 

har et positivt årsresultat på 8 130 332 kroner ( pluss 3 031 368 kroner i 2009), NKVTS et positivt 

årsresultat på  702 042 (pluss 1 231 379 kroner i 2009) og  NIOM et  positivt årsresultat på kr 499 436 

kroner (pluss 777 029 kroner i 2009) 

 

Sum egenkapital for konsernet er etter dette pluss  27 960 259   kroner (14 317 393 kroner i 2009) og for 

morselskapet pluss 3 843 194  kroner (3 627 004   kroner i 2009). 

 

Likviditeten i konsernet er god da de finansierende departementer og bevilger midler forskudds 

kvartalsvis og selskapet har en solid egenkapital. 
 

 

Fortsatt drift 
 

Årsregnskapet for2010 for konsernet med datterselskaper er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, 

og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. 

 

Finansiell situasjon 
 

Morselskapet 
Morselskapet har en solid egenkapital og driftsutgiftene samsvarer i stor grad med driftsinntektene  

(driftstilskuddene fra datterselskapene). Selskapet er derfor ikke utsatt for likviditetsrisiko. 

 

Atferdssenteret  
Atferdssenteret er i det vesentligste finansiert gjennom basisbevilgning fra flere departement gjennom 

oppdragsbrev. De har årlig tre dialogmøter med disse hvor senterets drift og oppgaver blir diskutert. 

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet i 2010. Det er ingen finansiell 

risiko knyttet til selskapets eiendeler. Videre drift vil være avhengig av fortsatt bevilgning. 

 

NKVTS 
Selv om basisbevilgningen gis årlig er det en intensjon om å se virksomheter ved sentrene i et 5. års 

perspektiv. Det arrangeres dialogmøter og statusmøter hvor både de langsiktige og kortsiktige planen  
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blir diskutert. Sentrene har således en god dialog med departementene for eventuelt å fange opp endrede 

rammevilkår i tide. 

Det er ingen finansiell risiko knyttet til selskapets eiendeler.  Selskapets drift finansieres i hovedsak av 

fire departementer: Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 

Justis- og politidepartementet og Forsvarsdepartementet. Selskapet er derfor ikke utsatt for vesentlig 

markeds-, likviditets – eller kredittrisiko. 

 

Digforsk 
Digforsk har en delfinansiering gjennom NAV hvor en utvikler kvalifiseringsprogram for arbeidssøkende 

som i tillegg utfører registreringsoppdrag. Ulike vitenskapelige museer er oppdragsgivere og disse skal 

representere en stabil oppdragsmengde, men i 2010 har det manglet en oppdrag tilsvarende kr. 900 000 

sammenliknet med tidligere år.  

 

NIOM  

NIOM har en rammefinansiering fra NMR. I tillegg bidrar Helsedirektoratet med husleiestøtte, støtte til 

standardisering og forskningsprosjekter. 

KDM/Socialstyrelsen i Stockholm er også en bidragsyter og dessuten produsenter av dentale materialer. 

Selskapet er ikke utsatt for vesentlige markeds-, likviditets- eller kredittrisiko. 
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