Hva kan Oslo kommune bidra med i
forhold til forskningssamarbeid med
UIO?
Åse Snåre

Forutsetninger
•
•
•
•

Kommunen må se nytteverdien – på kort eller lang sikt
Forskning og utdanning er to sider av samme sak
UiO og Oslo kommune må samarbeide om begge deler
Helseprofesjonsutdanningene gir ikke nødvendigvis
den beste kompetansen for å løse fremtidens
helseutfordringer
• Forskning er ingen tradisjonell kommunal oppgave Oslo kommune må bygge opp kompetanse
• Vi trenger hjelp til å oversette utfordringer til aktuelle
forskningsspørsmål

På hvilken måte
•

Oslo kommune har stort omfang av mulige forsknings- og utdanningsfelt
–
–
–
–
–
–

•

•
•
•
•
•
•

Generell samfunnsutvikling
Innen helse og velferd
Folkehelse
Innenfor bestemte kliniske miljøer
Innen organisering av helsetjeneste
Muligheter for klinisk følgeforskning over tid av pasientforløp

Mulig synergi mellom forskning ved UIO og helseovervåkingsansvaret som
kommunen har
Oslo kommune og UIO kan samarbeide om gjennomføring av forskningsprosjekter
Samarbeid med Oslo kommune kan være et fortrinn ved søknad om
forskningsmidler
Samhandlingsreformen må følges opp av kunnskapsbasert praksis på tvers av
nivåene i helsevesenet
Vurdere professor II stillinger i Oslo kommune og andre delte stillinger
Gi tydeligere ”bestillinger” til profesjonsutdanninger – og arbeide aktivt for å
etablere gode kommunale læringsarenaer for studenter
Vurdere muligheter for å bruke UIO i rådgiveroppdrag jfr. Marit Kirkevold og Nina
Vøllestads deltagelse i prosjektgruppen for Geriatrisk ressurssenter

Mål for Samhandlingsarena Aker
• Samhandlingsarena Aker - et unikt utgangspunkt for samarbeid om
forskning både i OUS og OK

• Samhandlingsarena Aker skal:
– etablere og utvikle felleskapsarena der eksisterende helsevirksomhet
samhandler slik at det gir en merverdi for byens befolkning
– utvikle og etablere nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo.
– være en arena der alle parter, lokal-/områdesykehusene, etatene og
bydelene, bidrar aktivt i utviklingen

• møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forskningsog læringsmiljøer, utviklet i fellesskap mellom sykehusene og
kommunen
Dette gir store muligheter for videre samarbeid med UIO
Bistilling på Aker er status!
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Aker 2015 - Sammen får vi til mer

