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UniRand AS 

ÅRSBERETNING 2011 
 

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

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

for Odontologiske Materialer AS (NIOM as) ble stiftet 26. oktober 2009. UniRand AS har aksjemajoriteten i 

selskapet med 51 % og Helse- og Omsorgsdepartementet 49 %.  

 

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. 

I samarbeidsavtalen med Universitetet i Oslo går det 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. UniRand er et 

tjenesteytende selskap som mot vederlag skal bistå nye og eksisterende rettssubjekter i randsonen med å få på plass 

administrative støttefunksjoner. 

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. 

 

 

 

 

http://www.unirand.no/
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Nøkkeltall for UniRand AS 2011 (2010 i parantes) 

 UniRand NKVTS Atferds. NIOM Digforsk Konsern 

       
Omsetning i MNOK  0.6 (0.7) 47,6 (39.4) 46.9 (45.9) 24.5 (20.0) 6.1 (7.2) 125.3 (114.1) 

       

Antall ansatte 31.12 1 (1) 55 (54) 51 (51) 21 (21) 9 (13) 137 (140) 

Antall FoU ansatte 31.12  47 (44) 48 (48) 18 (18)  113 (110) 

       

Antall FoU prosjekter  42 (51) 19 (23) 34 (65)  95 (139) 

Antall FoU rapporter  11 (8) 1 (2) 5 (4)  17 (14) 

       

Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering  43 (32) 42 (21) 16 (14)  101 (67) 

Artikler i bøker og tidsskrift 
u/fagfellevurdering 

 10 (8) 21 (22) 2 (1)1  33 (46) 

       

Presentasjon på internasjonale konferanser  41 (33) 44 (11) 5 (6)  90 (50) 

Presentasjon på nasjonale konferanser  32 (40) 104 (29) 0 (39)  136 (72) 

       

Doktorgradsstipendiater 
 

 12 (13) 5 (3) 4 (2)  21 (18) 

Avlagte doktorgrader (ved Universitet)  1 (0) 2 (2) 1 (1)  4 (3) 

 

 

Datterselskap 
 

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

Selskapet har 6 registreringssentraler i Finnmark og Nordland: Kautokeino, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, 

Tana, og Vadsø. 

 

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  

2011 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 Nordland og den siste sentralen, Bø i Nordland bli nedlagt 1.09.2011. 
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Sentralen i Karasjok ble nedlagt i juni, og en ny sentral ble etablert i Vadsø i mai. I 2011 har det vært 

sterk fokus på oppfølging av deltagere fra NAVs side og en har fått tre nye daglige ledere ansatt i 

Finnmark.  

I Finnmark er det 50-60 arbeidssøkere som får arbeidstrening gjennom DigForsk. 

  

Fra 2010 hadde DigForsk tre registreringsoppdrag fra UiO og ett for Fram museum.  DigForsk valgt og 

forsetter med disse gratis oppdrag for å sikre arbeid for medarbeidere inntil vi fikk betalte oppdrag. 

Sentralen i Bø fortsatte med registreringen av Norsk Allkunnebok, og i Tana, Berlevåg og Båtsfjord ble 

det registrert for Kulturhistorisk museum i Oslo. Karasjok, Kautokeino samt Vadsø registrerte 

studentarkivkort for studieavdelingen. Dette arbeid har en verdi av 1,5 million og er et viktig bidrag til 

UiOs satsing på digitalisering av museumsarkivene.  

Sentralen i Vardø registrerte for Fram museet, oppdraget er fullfinansiert og er en del av museums 

dokumentasjon av Norges polare ekspedisjoner 

 

Planer 

Ledelsen i Oslo har jobbet aktivt i samarbeid med flere museer om søknader for midler til å finansiere ny 

oppdrag. Den forventede tildeling fra Forskningsrådet til universitetsmuseene i august ble ikke realisert 

og Digforsk har nå etablert samarbeid med andre aktørene  

3 nye prosjekter ble igangsatt høsten 2011 med støtte fra Kulturrådet, i Kautokeino for Samisk arkiv, og 

en i Vadsø. Oppdraget fortsetter inn i 2012.  

Andre nye oppdrag for 2012; et for fagbladet Billedkunst og et annet for Interkommunalt arkiv i 

Finnmark (IKAF). I tillegg ble det sendt 3 søknader til Kulturrådet; i samarbeid med Samisk museum, 

Samisk arkiv og Varanger museum, og alle tre søknadene har fått tildeling og igangsettes våren 2012. 

 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS as) 

Selskapet er lokalisert ved Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166, 0450 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 beredskapsdepartementet samt Forsvarsdepartementet, og senterets 

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

 

Aktivitet knyttet til terrorangrepene 22. juli 2011 

NKVTS hadde fra 23. juli omfattende oppgaver knyttet til terrorangrepene: Rådgivning til nasjonale 

helsemyndigheter om oppfølgingsmodeller for berørte, seminarer for hjelpeapparatet i kommunene, operative 

oppgaver i forbindelse med tilbakereiser, samt utvikling av et forskningsprogram og gjennomføring av 

datainnsamling.  

Oppgavene knyttet til terrorangrepene har vært svært arbeidskrevende for mange av senterets ansatte, både 

seniorforskere og stipendiater, og har ført til noen utsettelser av andre planlagte oppgaver og prosjekter. 

 

Forskning 

Planlegging og gjennomføring av første fase av forskningsprogrammet knyttet til terrorangrepene 22. juli har tatt 

mye av senterets ressurser i andre halvår av 2011. Både senior forskere, stipendiater og staber har vært sterkt 

involvert. Forskningsprogrammet består foreløpig av tre hovedprosjekter: - en undersøkelse rettet mot overlevende 
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og berørte fra Utøya, - en undersøkelse rettet mot overlevende og berørte i Regjeringskvartalet samt en 

befolkningsundersøkelse. 

Det har for øvrig vært lagt vekt på gjennomføring av pågående prosjekter, m.a. prosjekter knyttet til 

departementenes handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Flere større flerårige prosjekter er i gang. En 

flerårig omfangsundersøkelse av vold i nære relasjoner er planlagt og skal starte datainnsamling i 2012. 

Flere prosjekter vedr. seksuelle og fysiske overgrep mot barn er videreført, herunder epidemiologiske studier på 

mor-barn og på barn og unge og studier på små barn utsatt for fysisk mishandling og skade. Behandlingsprosjektet 

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi hos barn (TF-CBT) er videreført og skal avsluttes i 2013. Det er i 2011 gitt 

midler til et nytt prosjekt vedr. implementering av TF-CBT.  

Prosjektene i forskningsprogrammet om flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia er avsluttet. En stipendiat har disputert, 

tre stipendiater disputerer første halvår2012.  

Flere prosjekter i forhold til flyktningområdet, både for barn, unge og voksne er videreført. 

Prosjektene under Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) er videreført, NKVTS har fått midler til 

videreføring av dette arbeidet også i 2012. 

NKVTS fremmet i 2010 forslag til Forsvarsdepartementet om forskning på forsvarspersonell og veteraner.  Som 

oppfølging av dette er det i 2011 gitt midler til prosjekter under handlingsplanen «I tjeneste for Norge». 

 

Undervisning 

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.  Første kull er i avslutningsfasen og skal levere sine mastergradsoppgaver våren 2012. Det var 

nytt opptak til studiet høsten 2011. Det var 121 søkere til senterets studieretning «Vold og traumatisk stress», 20 

ble tatt opp.  

 

Internasjonal virksomhet  

Daphne III- sekretariat. Senteret driver på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet et 

midlertidig sekretariat for EU-programmet Daphne III (2007-2013).  PÅ oppdrag fra Helsedirektoratet hadde 

NKVTS i 2011 også støttefunksjoner knyttet til WHO- Europa; sentret hadde m.a. sekretariatsfunksjoner i 

forbindelse med det 6. møtet om «Violence and Injury Prevention». NKVTS er også bedt av Helsedirektoratet om å 

forberede internasjonale prosjekter om «Domestic Violence» i Slovakia og Estland som del av EØS-

finansieringsmekanismen. NKVTS har fått tildelt midler gjennom Nordforsk til å etablere og utvikle et 

internasjonalt nettverk for forskning om enslige mindreårige flyktninger. 

 

Organisasjonsutvikling 

Ny organisasjonsmodell for sentret ble implementert i 2009.  Det planlegges en intern drøfting av modellen i løpet 

av 2012 for å oppsummere de erfaringene som er gjort.  

 

Planer 

I årsmeldingen for 2010 var det en målsetting at en større andel av senterets prosjekter skal ha tilstrekkelig 

organisatorisk og finansiell støtte til at de kan gå over relativt mange år. I 2011 har NKVTS hatt fokus på 

videreføring av pågående prosjekter og på å starte opp større program og langsiktige prosjekter. Det er et sterkt 

ønske ved sentret av en kan videreføre det forskningsprogrammet som er startet opp i tilknytning til 

terrorangrepene 22. juli.  Prosjektene som inngår i dette programmet har en longitudinell design og vil kreve 

finansielle og personellmessige ressurser og tverrfaglig samarbeid over flere år. Vi har også foreslått 

longitudinelle prosjekter knyttet til veteraner og flyktninger. 

 

Erfaringene fra innsatsen som rådgiver for myndighetene og håndteringen av pressehenvendelser etter 22. juli 

viste tydelig at sentret trenger bedre beredskap for slike akuttsituasjoner. Senteret ønsker derfor å etablere en 

beredskapsordning ved NKVTS og å få klarlagt NKVTS’ framtidige rolle i nasjonale katastrofesituasjoner. 

 

Senteret legger 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 dette perspektivet er det svært 

gledelig at det er gitt midler til implementering av TF-CBT.  
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Senteret har også lagt vekt på at samarbeidet med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging (RVTS-ene) skal videreutvikles med sikte på mer konkret samarbeid om felles fokusområder. 

Det er gitt midler fra Helsedirektoratet til styrking av NKVTS for å kunne bistå RVTSenes arbeid overfor veteraner 

under handlingsplanen «I tjeneste for Norge». 

  

Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS (Atferdssenteret as) 

Selskapet har forretningsadresse, 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 2011 var det til sammen ca. 303 praktiserende sertifiserte PMTO-terapeuter i Norge. Tilbud om 

PMTO-behandling er nå tilgjengelig i 55 fagkontor i den regionale barneverntjenesten (Bufetat), i 40 poliklinikker 

innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og i 56 kommuner som også implementerer TIBIR. 

Implementering av forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR) har fortsatt i 2011. Til 

sammen har nå 893 fagpersoner gjennomført ulike opplæringer i TIBIR, 101 i 2011, og 16 nye kommuner har 

startet implementeringen av TIBIR.  

 

200 grunnskoler i 73 kommuner implementerer skoleprogrammet PALS gjennom opplæring, veiledning og 

oppfølging fra 72 PALS-veiledere ansatt i kommunal/interkommunal PP-tjeneste, spesialpedagogisk ressurssenter 

eller Statped. Det nasjonale ansvaret for PALS ligger hos Atferdssenteret. 

 

I 2011 ble det startet 2 nye MST-team, ett i Skien og ett til i Bergen. Det er 24 Mutisystemisk terapi MST-team 

(MST = Mutisystemisk terapi) med til sammen ca. 100 ansatte. Atferdssenteret har ansvar for teoretisk og metodisk 

opplæring og kvalitetssikring av alle som er involvert i MST-arbeidet. Kvalitetssikring innebærer også konsultasjon 

til Bufetats ledelse om organisatoriske forhold som er viktige for MST. 556 startet opp med MST i 2011.  

 

I 2011 har 142 familier fått FFT(Funksjonell familieterapi)-behandling. Det er FFT-team i Region øst, Region vest, 

Region midt og Region sør (fem i alt). Fra oktober 2011 inngikk avdelingen en ny avtale med utviklerne som angir 

at spesialrådgiver for FFT ved Atferdssenteret skal ivareta kvalitetssikringen av FFT-veilederne i Norge. 

Multidimensional Treatment Foster Care, (MTFC) er et alternativ til institusjonsplassering. Behandlingen har en 

varighet fra 9-12 mnd.. Et MTFC-team kan ta 6-8 familier. Foreløpige resultater i prosjektet er meget gode. Mot 

slutten av 2011 ble det nedlagt et betydelig arbeid med forberedelse og gjennomføring av sertifisering av MTFC-

teamet. 

 

I løpet av 2011 har forskningsprosjektet Positiv atferdsstøtte i skolen, som er knyttet til PALS, avsluttet det meste av 

datainnsamlingen. I løpet av året er det arbeidet med klargjøring og analyser av data samt videreført arbeidet med 

utskriving av resultater.   
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Programmet Barns sosiale utvikling følger barn fra 6 måneder til skolestart. I 2010 fikk Atferdssenteret en 

bevilgning fra Norges forskningsråds program for Velferd, arbeidsliv og migrasjon (2011–2014). Dette resulterte i 

to nye stipendiatansettelser i 2011. I år fikk prosjektet også en bevilgning fra Forskningsrådets program: Norsk 

utdanningsforskning fram mot 2020. I dette prosjektet samarbeider Atferdssenteret med Høgskolen i Vestfold med 

én ny stipendiatstilling ved hver av institusjonene i 2012.  

Forskningen knyttet til prosjektet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR) har nå evaluert tre av modulene: 

Rådgivning til foreldre, sosial ferdighetsopplæring og PMTO som gruppetiltak. Rapporteringen fra 

forskningsprosjektet fortsetter i 2012.  

Forskningsprosjektet Marginaliseringsprosesser og barnevern har som målsetting å beskrive de sosiale prosessene 

og mekanismene bak marginalisering og sosial eksklusjon av barn og unge, og å utvikle et grunnlag for strategier 

for barnevern. Analysene bygger på registerdata, og databasen som anvendes er utviklet som en del av prosjektet. 

Delprosjektet Økningen i tilmeldte saker til barnevernet analyserer utvikling i antall og sammensetning av 

barnevernsklienter fra tidlig på 1990-tallet til 2008−2009. Analysene bygger på registerdata, og databasen som 

anvendes er utviklet som en del av prosjektet. 

Samarbeidsprosjektet mellom utviklingsavdelingene og forskningsavdelingen om evaluering av 

implementeringskomponenter i PMTO og MST med bruk av Fixsen og kollegers kartleggingsinstrument, ble 

avsluttet med innsendingen av et artikkelmanuskript som er antatt til publisering i Implementation Science.  

I løpet av 2011 har to av Atferdssenterets forskere forsvart sine doktorgradsavhandlinger. Forskningsstipendiat 

Sihu Klest med avhandlingen ”The implementation of PMTO in Norway” ved Psykologisk institutt (UiO) og 

Ragnhild Bjørknes med avhandlingen ”Parent Management Training – Oregon model: Intervention effects on 

maternal practice and child behavior in ethnic minority families” ved Universitetet i Bergen.  

Kommunikasjon  
Atferdssenterets hjemmesider, intranett og ekstranett har fortløpende blitt vedlikeholdt og oppgradert. I 2011 ble 

det lagt ut 22 aktuelle saker. Ansatte ved senteret har hatt 15 opplæringsoppdrag utenom opplæring i egne 

metoder. De har veiledet 12 hovedoppgavestudenter, mastergradsstudenter og doktorgradsstipendiater. I tillegg 

har de ansatte hatt 41faglige oppdrag i forbindelse med komitéarbeid, sensorvirksomhet, oppdrag som opponent, 

fagfellevurderinger for internasjonale og nasjonale tidsskrifter og oppdrag som gjesteredaktør for internasjonale 

tidsskrifter.  

 

Planer 

Atferdssenteret fikk en bevilgning fra Forskningsrådets program: Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 

(UTD2020) til prosjektet: ”The influence of child care and home environment on learning and social functioning in 

transition to school and early school age”.  I dette prosjektet samarbeider Atferdssenteret med Høgskolen i 

Vestfold med én ny stipendiatstilling ved hver av institusjonene i 2012. Forskningsrådet bevilget også 100 000 til 

1st European MST conference som skal holdes i Oslo i mai. 

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 as)  

Selskapet har foretningsadresse, Sognsveien 70 A, 0805 Oslo 

Oppdrag og mål 

Selskapet opptrer som nordisk samarbeidsorgan eiet av Unirand as og Helse- og omsorgsorgsdepartementet i 

Norge. 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 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 
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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 

Under årsskiftet 2010-2011 flyttet selskapet inn i nyinnredede lokaler i Sognsveien 70, Oslo. Flyttingen innbar en 

tiltrengt modernisering og fornyelse av laboratorier og instrumentpark, noe som ble mulig takket være et tilskudd 

til flytting og instrumenter på NOK 6 mill. fra Helse- og omsorgsdepartementet samt en årlig husleiestøtte på NOK 

5 mill. I løpet av 2011 er det innkjøpt nytt utstyr og foretatt oppgraderinger på gammelt utstyr slik at 

instrumentparken nå er tidsmessig og godt egnet til NIOMs mange aktiviteter. Direktøren har gjennomført 

lovpålagt opplæring i Helse, miljø og sikkerhet.  

Forskning og informasjon 
NIOM har arbeidet med biologisk og klinisk relevante spørsmål relatert til dentale biomaterialer som keramer, 

metaller og polymere biomaterialer. I 2011 har NIOM hatt 30 forskningsprosjekter på ulike stadier fra 

planlegging, via gjennomføring til publisering innen disse områdene. I tillegg har selskapet deltatt i 

samarbeidsprosjekter om overflateegenskaper på medisinske bløtvevsimplantater og om egenskaper til og utlekk 

fra ernæringssonder til premature barn. Åtte forskningsprosjekter var av samnordisk karakter med samarbeid med 

Københavns universitet, Aarhus universitet, Chalmers tekniska högskola, Malmø högskola, Umeå universitet, 

Tandvårdens kompetenssentrum i Luleå og Islands universitet. NIOM tok i mot ti gjesteforskere i 2011 hvorav seks 

kom fra universiteter og høyskoler i Danmark, Sverige og Island. Alle disse har pågående samarbeid med forskere 

fra NIOM, og vil fortsette dette i tiden fremover. To av gjesteforskerne har fått fornyet opphold ved NIOM i 2012. 

Elleve av NIOMs i alt 34 forskningsprosjekter er basert på tverrvitenskapelig samarbeid, både internt på instituttet 

og med eksterne samarbeidspartnere som Chalmers tekniska högskola, Københavns universitet, Nasjonalt 

folkehelseinstitutt, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. 

NIOM er medlem av Scandinavian-Baltic Research School, som er et samarbeid mellom Riga, Göteborg, Oslo og 

Tromsø. 

En av NIOMs yngre forskere ble kreert dr. philos. for forskningsarbeid utført ved NIOM. Et dr. grads arbeid ble 

innlevert for bedømmelse ved Københavns universitet i desember hvor deler av arbeidet var utført ved NIOM, og 

ett arbeid innlevert ved Universitetet i Oslo. Tre dr. gradsstipendiater fra henholdsvis Aarhus universitet, 

Universitet i Bergen og Universitetet i Oslo har hatt arbeidsplass ved NIOM i 2011, og tre mastergradsstudenter i 

odontologi fra Universitetet i Oslo har utført forskningsoppgaven sin på NIOM. Samarbeidet med dr. 

gradskandidat fra Litauen fortsatte også i 2011.  

Selskapet har mottatt og besvart en rekke henvendelser fra helsemyndigheter, media, tannleger og privatpersoner 

om spørsmål knyttet til dentale materialer. Selskapet har deltatt i utarbeidelsen av nationella riktlinjer för 

vuxentandvård og utarbeidet dokumenter om kompositter, resinbaserte sementer, herdelamper og 

beskyttelsesbriller for svenske helsemyndigheter samt kvalitetssikret rapport om konsekvensen av amalgamforbudet 

i Norge for norske myndigheter. 

NIOM har publisert 18 artikler i internasjonale og nordiske tidsskrifter. NIOMs forskere har vært forfattere på 

samnordisk publisering (i de nordiske lands tannlegetidsskrifter) med tema «å restaurere en tann». En av NIOMs 

forskere mottok pris for beste oversiktsartikkel i Tandläkartidningen. 

Det er tilkommet 300 nye produkter til produktdatabasen. Informasjonen i denne har i stor grad vært knyttet til 

informasjon som finnes i sikkerhetsdatabladet for de ulike produktene. Det har vært arbeidet med å videreutvikle 

produktdatabasen.  

NIOM har hatt regelmessig kontakt med helsemyndighetene i Sverige og Norge og gjennomført ti ulike prosjekter 

for disse. Kontakten med øvrige lands helsemyndigheter har vært mer sporadisk, mens NIOM innvielsesseminar i 

mars 2011 ga en god anledning til å markedsføre NIOMs tjenester overfor de øvrige nordiske landene. 

Standardisering 

Hovedmålet for NIOMs aktivitet er å sikre at standardene har relevante krav til bruksegenskaper og at de gir 

pasientene en høy grad av sikkerhet. Dette oppnås blant annet ved å kreve at de tester som inngår i 

produktstandardene, er relevante i denne sammenheng. Eksperter vurderer og bedømmer utkast til standarder på 

alle trinn i utviklingen av en standard. For å få gjennomslag for norske synspunkter blant internasjonale og 

europeisk nasjoner kreves grundige forberedelse og dokumenterbare data, som er tidskrevende arbeid. ISO/TC 106 
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plenumsmøtet ble avholdt i Phoenix, Arizona i september. Møtet består av ca. 50 arbeidsgruppemøter innen 

dentale materialer, implantater og utstyr. NIOM deltok med 4 delegater. CEN/TC 55 plenumsmøtet og 

arbeidsgruppe møte ble holdt i Brussel i april 2011. NIOM deltok med en gruppeleder og en ekspert. ISO/TC 194 

avholdt 4 arbeidsgruppemøter i Milano i januar 2011. En gruppeleder deltok. NIOMs aktiviteter innen 

standardisering er i sin helhet finansiert av norske midler. 

Materialprøving og annen oppdragsvirksomhet 

Produsenter av dentale materialer og nordiske helsemyndigheter har vært hovedkunder for NIOMs 

materialprøving og oppdragsvirksomhet i 2011. Omsetningen på ca. NOK 3.1 mill er NOK 600.000 lavere enn i 

2010. Det er spesielt mindre interesse fra produsenters side som har gitt en lavere omsetning i tillegg til at NIOM 

ikke hadde undervisning eller annen kursvirksomhet i 2011. I forbindelse med flyttingen hadde NIOM en frivillig 

suspensjon av akkrediteringen, og ble formeldt re-akkreditert i juli måned. Langvarig saksbehandling hos Norsk 

akkreditering tross flere purringer er hovedårsaken til at det tok så lang tid. 

Planer  

Det er utarbeidet et forslag til strategisk plan 2012-16 og handlingsplan 2012-13. Nordiske profil skal 

opprettholdes ved å ha fokus på pasientsikkerhet i Norden med spesiell interesse for materialkvalitet og klinisk 

anvendelse av dentale biomaterialer, gjesteforskeraktiviteten, deltagelse på nasjonale fagmøter innen tannpleien 

og publisering i de nordiske lands tannhelsetidsskrifter. Forskningsaktiviteten skal rettes mot innholdsstoffer i 

dentale biomaterialer og deres biologiske potensiale samt studier av egenskaper til biomaterialer med klinisk 

anvendelse innen flere fagfelt (f. eks. odontologi og ortopedi) med spesiell fokus på resinbaserte materialer, 

keramer og titan. NIOM skal markedsføre og tilby kvalitetssikret materialprøving med standardiserte metoder. 

NIOM skal fortsette i standardiseringskomiteene for tannpleie, biologisk vurdering av medisinsk utstyr og analyser 

av allergener, samt CENs rådgivende styre for helsetjenesten. NIOMs hjemmeside skal moderniseres. 

Produktdatabasen Dentala Material Norden skal inkorporeres i NIOMs hjemmeside og endre karakter til en 

informasjonsportal. 

 

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. 

 

 

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 2011 ett møte. NIOM as har et eget arbeidsmiljøutvalg som har hatt 3 møter. 

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

forbedringspunkter.  

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 en ansatt mannlig administrerende direktør i deltidsstilling og kjøper noe administrativ bistand 

på timebasis.  
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DigForsk har hatt 9 fast ansatte hvorav 7 er kvinner og 2 er menn. Av styrets 7 medlemmer er 4 menn og 3 er 

kvinner. 

 

NKVTS har hatt 55 ansatte hvorav 43 er kvinner og 12 menn. Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinne og 3 er menn. 

 

Atferdssenteret har hatt 43 fast ansatte hvorav 20 er kvinner og 13 er menn. Av styrets 7 medlemmer er 3 kvinne og 

4 er menn. 

 

NIOM har hatt 21 fast ansatte hvorav 10 er kvinner og 11 er menn.  

Blant gjesteforskerne var det 9 kvinner og 1 mann. 

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 2011. 

 

DigForsk har hatt et sykefravær i 2011 på 11.2 % mot 7.8 % i 2010. Fraværet skyldes i hovedsak at to ansatte har 

vært langtidssykemeldt. 

 

NKVTS har hatt et sykefravær i 2011 på 4.1 %, mot 3.1 % i 2010.  

Atferdssenteret har hatt et sykefravær i 2011 på 2,5 % mot 2.2 %, 20010.  

NIOM har hatt et totalt sykefravær på 5,4 % i 2011 mot 1,3 % i 2010.  

 

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 

149 429 kroner (216 189 kroner i 2010) overføres annen egenkapital. For konsernet er årsresultatet pluss 

4 834 799 kroner (8 829 976 kroner i 2010)  

 

DigForsk har et negativt årsresultat på 785 040 kroner (minus 698 023 kroner i 2010), Atferdssenteret har et 

positivt årsresultat på 3 865 815 kroner (pluss 8 130 332 kroner i 2010), NKVTS et positivt årsresultat på 991 197 

kroner (pluss 702 042 i 2010) og NIOM et positivt årsresultat på 613 398 kroner (pluss 499 436 kroner i 2010) 

 

Sum egenkapital for konsernet er etter dette pluss 32 809 057 kroner (27 960 259 kroner i 2010) og for 

morselskapet pluss 3 992 622 (3 843 194 kroner i 2010). 

 

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

selskapet har en solid egenkapital. 

 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet for2011 for konsernet med datterselskaper er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret 

bekrefter at denne forutsetning er til stede. 
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Finansiell situasjon 
 

Morselskapet UniRand AS 

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

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

 

Atferdssenteret as 

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

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

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet i 2011. Det er ingen finansiell risiko knyttet 

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

 

NKVTS as 

Selv om basisbevilgningen gis årlig er det en intensjon om å se virksomheter ved sentrert i et flerårig perspektiv. 

Det arrangeres dialogmøter og statusmøter hvor både de langsiktige og kortsiktige planene blir diskutert. Senteret 

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 as 

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

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

representere en stabil oppdragsmengde, men i 2011 har det manglet oppdrag tilsvarende kr. 900 000 sammenliknet 

med tidligere år. Fortsatt drift på dagens nivå er avhengig av økt oppdragsmengde. 

 

NIOM as 

NIOM har en rammefinansiering fra Nordisk ministerråd (tre-års kontakt 2010-12), og støtte til husleie, 

standardisering og enkelte forskningsprosjekter fra Helsedirektoratet i Norge. En ny kontrakt med Nordisk 

ministerråd skal fremforhandles første halvår 2012. Drift av produktdatabasen (informasjonsportalen) støttes av 

helsemyndigheter i Sverige, Finland og Norge. NIOM har hatt en treårskontrakt (2009-11) med Kunskapscentrum 

för dentala material, KDM, under Socialstyrelsen i Sverige om markedskontroll av dentale materialer. Grunnet 

omorganisering skal ikke KDM lenger drive denne form for kontroll slik at selskapet mister KDM som kunde i 

2012. Selskapet legger opp til å tilpasse seg denne endringen eller øke andre oppdrag. 

 

 

 

Blindern 16. mars 2012 
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