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Formel pedagogisk kompetanse 

I tillegg til pedagogisk basis kompetanse fra UiO, har jeg doktorgrad i utdanning (Doctor of 
Education, EdD) fra Graduate School of Education ved University of Pennslylvania (nylig rangert 
som nr. 2 i USA). Det aktuelle programmet i Higher Education Management 
(https://www.gse.upenn.edu/academics/programs/executive-doctorate-higher-education-
management) innebærer et omfattende, tverrfaglig kursopplegg innen bl.a. strategisk 
utdanningsledelse, kvantitative og kvalitative metoder i utdanningsvitenskap, globalisering, nye 
læringsmetoder, mangfold i høyere utdanning, utvikling av inkluderende studentmiljø og en 
forskningsoppgave. Forskningsoppgaven kan i omfang sammenlignes med en norsk 
masteroppgave, og mitt prosjekt omfattet et kvalitativt studie om endringsledelse i 
biomedisinsk ph.d.-utdanning (vedlagt). Jeg har tatt flere kurs i pedagogikk og 
utdanningsledelse i regi av AMEE (Association for Medical Education in Europe). Jeg har et 
todagers kurs om utdanning av forskningsveiledere (Training of Trainers) og har gjennomført 
UiOs Forskningslederprogram. 

 

Utdanningsfaglige prosjekter 

Jeg har i min karriere ved Det medisinske fakultet gjennomført en rekke små og store 
utviklingsprosjekter knytte til undervisning og utdanningsledelse. For å få frem helheten og 
langsiktigheten i dette arbeidet, presenterer jeg her en kort beskrivelse av tidligere prosjekter, 
men vil primært vektlegge arbeidet jeg har gjort som Utdanningsleder ved IMB siden 2014. 

Forskerlinjen i medisin (2004-2009) 

Forskerlinjen i medisin ble opprettet som en nasjonal ordning for å styrke rekruteringen av 
leger til forskningen, og jeg ble i 2004 rekruttert til å lede utviklingen av dette programmet ved 
UiO. Arbeidet omfattet nært samarbeid med medisinstudiet, forskningsmiljøene og 
fakultetsledelsen. Primære tiltak relatert til SoTL kan oppsummeres med følgende punkter: 

 Nasjonal evaluering av programmet publisert i BMC Medical Education 
(https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6920-9-43). 



Søknad om status som merittert underviser 
15. mai. 2020 

 
 Ledelse av workshop om integrert forskerutdanning på AMEE 2007 (PCW8 – 

Intercalated research track). 
 Etablering og tilrettelegging for en aktiv studentorganisasjon som tok initiativ til en 

nasjonal forskningskonferanse for medisinstudenter. Denne konferansen er i dag en 
årlig begivenhet som roterer mellom universitetene ( https://www.frampeik.no/). 

 Aktiv oppfølging av veilederrelasjonen med veiledning og megling for studenter og 
veiledere med utfordringer.  

Reform av Doktorgradsprogrammet (2009-2011) 

I forbindelse med Bologna-prosessen ble det satt økt fokus på felles rammer, læringsutbytter og 
gjennomføringsgrad i doktorgradsutdanningen. Som Forskerutdanningsleder fikk jeg oppgaven 
med å lede dette arbeidet ved Det medisinske fakultet. Dette involverte bl.a: 

 Definering av nasjonale og lokale læringsutbyttebeskrivelser for ph.d.-utdanningene. 
 Reorganisering av ph.d.-organisasjonen og ph.d.-kursene ved Det medisinske fakultet 

(https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2009/10-
27/dokumenter/notat_forskerutdanning.pdf). 

 Midtveisevaluering i ph.d.-programmet: Med støtte fra fakultetsledelsen ledet jeg i 2008 
innføringen av midtveisevaluering i ph.d.-programmet. Denne ordningen møtte 
motstand i deler av fagmiljøet og ble etter få år reversert av det neste dekanatet. Med 
bakgrunn i overordnede prosesser nasjonalt og på UiO sentralt (se neste punkt), ble 
midtveisevaluering så gjeninnført ved alle fakulteter i 2015. Denne prosessen danner 
også bakgrunnen for min forskningsoppgave om endringsledelse i biomedisinsk ph.d.-
utdanning. 

 Deltagelse i arbeidet med å utvikle en helhetlig plattform for ph.d.-utdanningen ved UiO 
(https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/kart_prot2013/04.23/forskerutdan
ning.pdf). 

 Analyse av den norske forskerskole-strategien 
(https://tidsskriftet.no/2013/03/kommentarartikkel/sprikende-forskerutdanning).  

Studie- og forskningsopphold ved University of Pennsylvania (2012-2014) 

Basert på stipend fra The U.S.- Norway Fulbright Foundation og Unger Vetlesen Medical Fund 
gjennomførte jeg et toårig studie- og forskningsopphold ved University of Pennsylvania. Jeg var 
her registrert både som doktorgradsstudent ved Graduate School of Education og gjesteforsker 
ved Perelman School of Medicine. Det primære målet med oppholdet var å gjennomføre en 
studie av hvordan University of Pennsylvania, gjennom de siste tiårene, hadde transformert sin 
biomedisinske ph.d.-utdanning. Programmet hadde utviklet seg fra å slite med rekrutteringen 
til å bli internasjonalt ledende. Resultatet er presentert i avhandlingen: “Leadership and 
organization change in biomedical PhD education: An instrumental case study of the 
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development of a centralized organization for biomedical graduate studies at the University of 
Pennsylvania” (https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI3639020/). 

Utdanningen i Higher Education Management involverte også en studietur til Budapest der vi 
simulerte et team av konsulenter som i løpet av to uker skulle kartlegge ulike dimensjoner av 
det Ungarsk høyere utdanningssystemet. Det var spesielt interessant å observere hvordan et 
østeuropeisk utdanningssystem ble tolket gjennom amerikanske øyne, og utdanningen har som 
helhet gitt meg et bredt internasjonalt perspektiv på sektoren. 

 

Prosjekter som utdanningsleder ved IMB (2014-): 

Konfliktløsing og kulturbygging i fellesundervisningen MED, OD, ERN 

Profesjonsstudiene i medisin, odontologi og ernæring har siden 1996 samarbeidet om 
undervisningen de to første årene av studiene. Denne fellesundervisningen har vært 
organisatorisk og kulturelt krevende, og problemene toppet seg i forbindelse med at 
medisinstudiet i 2014 gjennomførte en omfattende studiereform som manglet forankring hos 
de andre studieprogrammene. Konflikten kumulerte i medieoppslag med beskyldninger om 
arroganse og “apartheid på medisinstudiet“ og skapte et svært dårlig samarbeidsklima for både 
ansatte og studenter: 
https://universitas.no/sak/60874/medisinstudenter-utdannes-til-arroganse/ 
https://universitas.no/sak/60907/apartheid-pa-medisin/ 

Å håndtere denne problemstillingen ble en av mine første arbeidsoppgaver i den nyopprettede 
stillingen som utdanningsleder ved IMB. På oppdrag fra de involverte studiedekanene, og med 
veiledning fra LINK, ledet jeg en arbeidsgruppe for å utvikle et godt og inkluderende 
læringsmiljø i fellesundervisningen. Prosessen bygget i stor grad på prinsipper jeg hadde lært 
om endringsledelse og organisasjonsutvikling ved University of Pennsylvania og er presentert i 
arbeidsgruppens rapport (vedlagt). Jeg leder i dag Samarbeidsrådet for fellesundervisning, og 
samarbeidet mellom de tre studieprogrammene er i god utvikling. 
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Kurs i universitetspedagogikk (smågruppeundervisning) 

Et av tiltakene som ble iverksatt på bakgrunn av prosessen med fellesundervisningen var 
etablering av et felles, lokalt forankret pedagogikkurs for lærere i medisinske basalfag. Kurset 
har fokus på ledelse/fasilitering av PBL og annen smågruppeundervisning og er utviklet og 
gjennomføres i samarbeid med LINK (kurshefte vedlagt). Kurset har fått svært gode 
evalueringer (vedlagt). 

 

Programseminar med teambygging for nye studenter 

Medisinstudiet, ernæringsstudiet og fellesundervisningen med OD har en betydelig andel 
gruppebasert undervisning som forutsetter at studentene har god samarbeidskompetanse for å 
fungere optimalt. Samtidig stiller yrkesutøvelsen i helseprofesjonene stadig større 
forventninger til profesjonelt og inter-profesjonelt samarbeid. Strukturert og målrettet utvikling 
av slik samarbeidskompetanse er imidlertid i liten grad en integrert del av utdanningsløpet. 
Våren 2020, basert på en modell som også er hentet fra University of Pennsylvania, planla og 
ledet jeg et pilotprosjekt med todagers teambygging-seminar på Sundvolden Hotell for alle nye 
medisinstudenter. Seminaret hentet også inspirasjon fra MN-fakultetets programseminarer, og 
jeg har etablert nært samarbeid med MNs ForVei-program om dette utviklingsarbeidet. 
Prosjektet er foreløpig evaluert i samarbeid med LINK, og abstract (vedlagt) er akseptert for 
presentasjon på AMEE2020. 

En viktig suksessfaktor i dette prosjektet var at vi brukte 4.-årsstudenter som 
mentorer/fasilitatorer for teamene av nye studenter. De fungerte som naturlige rollemodeller 
og ga de nye studentene førstehåndskunnskap om viktigheten av å etablere gode 
samarbeidsrelasjoner.  

Som ledd i denne satsningen veileder jeg også et team av 4 medisinstudenter som skriver 
prosjektoppgave om teamarbeid i medisinstudiet: en litteraturstudie som kartlegger 
forskningen på området og en case-studie som beskriver pilotprosjektet med teambygging på 
Sundvolden. I tillegg har dette prosjektet en digital-komponent, der jeg har fått midler fra 
fakultetet for å utvikle et mini e-læringskurs som introduserer studenter og lærere til teori og 
praksis for teamarbeid i undervisningen. Til dette prosjektet har jeg nylig rekruttert en 
medisinstudent som har søkt permisjon fra studiene for å arbeide ett år med 
studieutviklingsarbeid på heltid (i regi av SHE). 

  



Søknad om status som merittert underviser 
15. mai. 2020 

 
Systematisk studentevaluering av forelesninger 

Den tradisjonelle forelesningen anses i dag som en relativt umoderne og ineffektiv 
undervisningsform, men representere fremdeles en viktig del av mange studieprogrammer, 
deriblant våre egne. Det er derfor fremdeles behov for tiltak som kan kvalitetssikre og på sikt, 
bidra til å utvikle denne undervisningen i mer studentaktiviserende retning. Basert på et 
initiativ fra studentene har jeg derfor ledet utviklingen av et system for formativ 
studentevaluering av forelesninger. Prosjektet er evaluert og publisert som en originalartikkel i 
Tidsskrift for den norske legeforening (https://tidsskriftet.no/2019/08/originalartikkel/et-
system-studentevaluering-av-forelesninger-ved-medisinstudiet-i-oslo).  

 

Valgfrie emner i medisinstudiet 

I forbindelse med studiereformen Oslo 2014 deltok jeg i arbeidet med etablering av valgfrie 
emner i medisinstudiet (https://tidsskriftet.no/2017/10/kronikk/valgfrie-emner-i-
medisinstudiet). Jeg har også tatt ansvar for å utvikle og lede ett av disse emnene, Kreft og 
kommunikasjon (https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED3056/index.html). 
Dette emnet er basert på en innovativ modell hvor studentene danner team som gjennom to 
uker skal utforske hver sitt forskningsspørsmål. Samtidig får de faglig påfyll i form av foredrag 
og seminarer bl.a. hos Kreftforeningen og Kreftregisteret. Representanter for disse 
samfunnsaktørene er også med som aktivt deltagere på eksamen, hvor hvert team presenterer 
sin oppgave med påfølgende diskusjon og evaluering. Emnet legger stor vekt på læringsmiljø og 
samarbeidskompetanse, og har fått gode evalueringer. Kursopplegget har også dannet modell 
for andre valgfrie emner (vedlagt), og som utdanningsleder er jeg i dag ansvarlig for 
videreutvikling av hele porteføljen av valgfrie emner. 

WP1 - Centre for Sustainable Healthcare Education 

Fakultetets nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU), Centre for Sustainable 
Healthcare Education (SHE), har en 5 + 5 års bevilgning fra Direktoratet for internasjonalisering 
og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Målet med senteret er å utvikle fakultetets 
helseutdanninger i lys av FNs bærekraftsmål, spesielt rettet mot utvikling av et inkluderende 
læringsmiljø og nye modeller for kunnskapstranslasjon. Jeg er leder for en av senterets 
arbeidspakker, WP1 - Innovative Courses, Seminars. Målet er å bygge videre på prosjektene 
presentert over og utvikle dem, både i form og innhold, for å underbygge FNs bærekraftsmål. 
Dette handler ikke bare om målet om God helse, men om å se medisinsk og helsefaglig 
utdanning i kontekst av bl.a. Likestilling, Ansvarlig forbruk og produksjon, og ikke minst, God 
utdanning. I samsvar med vår satsing på utvikling av studentenes samarbeidskompetanse, er 
FNs siste, og kanskje viktigste mål, nettopp Samarbeid for å nå målene. Jeg vil også fremheve 
studentenes sentrale rolle i både utviklingen og gjennomføringen av senterets agenda. Dette 
gjelder spesielt WP5: Promote student and teacher engagement, som ledes av en 
masterstudent, men også de andre arbeidspakkene har aktiv studentdeltagelse. 
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Spesifisering av hvordan SoTL kriteriene er oppfylt 

a. Fokus på studentenes læring 

Som beskrevet over, har jeg gjennom hele min karriere ved universitetet hatt fokus på 
studiemiljø, studentinvolvering og studentenes læring. Jeg vil fremheve følgende punkter: 

 Innføring av formativ peer-evaluering av studentenes prosjektpresentasjoner i 
Forskerlinjen. 

 Etablering av lokal og nasjonal studentorganisasjon for Forskerlinjen med tilhørende 
årlig forskningskonferanse (https://www.frampeik.no/). 

 Etablering av studentledede ph.d.-fora i en rekke fagmiljøer ved fakultetet, samt 2-
dagers seminar i organisasjon og ledelse for lederne av disse organisasjonene. 

 Innføring av midtveisevaluering i ph.d.-programmet kvalitetssikring og ansvarliggjøring 
av veilederrollen (flere år før dette ble obligatorisk ved hele UiO). 

 Aktiv inkludering av studentene i kvalitetsutviklingsarbeidet i medisinstudiet. Dette kan 
spesielt eksemplifiseres ved hvordan jeg fulgte opp, institusjonaliserte, evaluerte og 
publiserte studentenes initiativ til å gi formativ evaluering av forelesninger. 

 En systematisk tilnærming for å utvikle studentenes samarbeideskompetanse både i 
valgfrie emner og i programseminar ved studiestart. 

 Opplæring og fasilitering for eldre studenter som mentorer for nye studenter. 
 
 

b. En klar utvikling over tid 

Som det fremgår av redegjørelsen over har jeg rettet store deler av min tid og interesse på 
utvikling av ulike utdanningsprogrammer. Å dokumenter utvikling over tid i dette arbeidet er 
ikke like enkelt som ved forskning, der det meste måles i publikasjoner og 
forskningsbevilginger. Det er også viktig å påpeke at utvikling i utdanningsprogrammene først 
og fremst er resultat av kollektivt arbeid, som igjen handler om ledelse. Et eksempel er hvordan 
innføringen av midtveisevaluering i ph.d.-programmet, under ledelse av et dekanat, ble 
reversert av det neste, for så å bli gjeninnført av universitetet sentralt. På samme måte kan 
man se at studiereformer, som ble introdusert med stor entusiasme og suksess, etterhvert 
taper sin effekt pga. manglende kompetanse og oppfølging. Min personlige erfaring er derfor at 
kvalitetsutvikling i utdanningsprogrammer i like stor grad går i bølger som at det følger er 
generell oppadgående trend. Det bør i den forbindelsen poengteres at jeg ved Det medisinske 
fakultet nå opplever at vi er inne en sterkt oppadgående trend når det gjelder utdanning. 

Også når det gjelder min egen utdanningsfaglige kompetanse, mener jeg å kunne dokumentere 
en positiv utvikling over tid. Med henvising til prosjektene over, har jeg i dag en betydelig mer 
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bevisst og systematisk tilnærming til det pedagogiske og utdanningsfaglige utviklingsarbeidet 
enn jeg hadde tidligere i karrieren. Spesielt studie- og forskningsoppholdet i USA har gitt meg 
en solid faglig ballast. Som utdanningsleder ved Det medisinske fakultet har det dessuten vært 
stimulerende og lærerikt og samarbeide med LINK og det universitetspedagogiske miljøet ved 
UV-fakultetet om ulike utviklingsprosjekter. 

c. En forskende tilnærming 

Med medisinsk utdanning og dr.med. i molekylær kreftforskning har det vært en utfordring å ta 
steget over i utdanningsvitenskapens verden. Jeg er neppe alene om å oppleve det slik, og 
mange finner det nok uvant å se på undervisning med vitenskapelige øyne – bortsett fra det 
rent innholdsmessige. For min egen del var kursene i pedagogisk basiskompetanse den første 
øyeåpneren på dette feltet, mens Ed.D.-graden fra University of Pennsylvania har gitt meg 
grunnlag for å kalle utdanningsvitenskap en del av mitt eget fagområdet. Som beskrevet over 
har jeg inntatt en forskende tilnærming til både utvikling og evaluering av 
utdanningsprogrammene jeg har ledet, og i samarbeid med “profesjonelle” UV-forskere håper 
jeg, i siste del av min karriere, å kunne bidra til utdanningsvitenskapelig forskning på 
internasjonalt nivå. 

 

d. En kollegial holdning og praksis 

Det kanskje viktigste jeg har lært i mine ulike roller som utdanningsleder er at endringer må 
forankres, forankres og forankres – hos ledelsen, i administrasjonen, i kollegiet og hos 
studentene. Og når det er gjort, må man sørge for at forankringen føres videre til nye ledere, 
nye administratorer, nye kolleger og nye studenter. Alt for ofte ser man at gode tiltak blir 
iverksatt av ildsjeler og entusiastiske ledere, for så å dø hen når disse personene får andre 
oppgaver eller interesser. Målet er imidlertid først oppnådd når endringen er blitt en del av en 
kultur, som ikke bare blir opprettholdt, men som aktivt forsterkes og utvikles i takt med 
organisasjonen og omverdenene. Denne viktigheten av forankring har vært en dyrekjøpt 
lærdom og var også bakgrunnen for at jeg valgte endringsledelse som tema for min avhandling 
ved University of Pennsylvania. Med prof. Bod Zemzky 
(https://www.gse.upenn.edu/academics/faculty-directory/zemsky) som veileder og prof. 
Adrianna Kezar (http://www.adriannakezar.com/) som foreleser, har jeg fått inspirasjon fra de 
fremste innen fagområdet, og jeg har landet på at begrepet strukturert kollegialitet 
representerer en slags syntese av forskningen på endringsledelse i høyere utdanning. En god 
universitetsorganisasjon er en organisasjon der administrative rutiner og økonomiske 
insitamenter bygger opp om og stimulerer til kollegialt samarbeid. Dette handler ikke bare om 
det akademiske kollegiet, men inkluderer også studentene og de tekniske og administrative 
ansatte. Jeg tror på og arbeider derfor ut fra ideen om at riktig struktur skaper god kultur. 

   



Søknad om status som merittert underviser 
15. mai. 2020 

 
x. Utvikling av digital kompetanse 

Mitt bidrag til universitets digitalisering kan oppsummeres med følgende punkter: 

 Medlem av prosjektgruppen for prosjektet Digitalt universitet, ledet av prof.  Bendik 
Bygstad ved Institutt for informatikk. Prosjektet skal følge opp UiOs 
digitaliseringsprosess gjennom aktiv kartlegging og forskning. 

 Ledet utviklingen av et nettbasert system for formativ studentevaluering av 
forelesninger. 

 Testet ut MS Teams som samhandlingsplattform for nye medisinstudenter, som 
alternativ til Facebook og andre sosiale medier. 

 Leder utviklingen av et mini e-læringskurs som skal introdusere studenter og lærere til 
teori og praksis for teamarbeid i undervisningen. 

 

Refleksjoner over egen utvikling og læring som underviser 

Mange refleksjoner er allerede gitt i presentasjonen av de ulike prosjektene og SoTL-kriteriene 
over. Refleksjoner knytte til min rolle som leder for forskerutdanning, hhv. Forskerlinjen og 
Ph.d.-programmet, er grundig presentert i avhandlingen Leadership and Organizational Change 
in Biomedical PhD Education. Jeg vil derfor fokusere på min nåværende posisjon som 
utdanningsleder og se denne i lyset den nye meritteringsordningen. 

Denne søknaden gjelder som kjent status som merittert underviser, og status er etter mitt syn 
det sentrale begrepet. Å fokusere sin akademiske karriere på utdanning gir liten status i en 
organisasjon hvor prestisje først og fremst måles i parametere for forskning. Spesielt hvis man 
tidlig i forløpet velger å fokusere på undervisning og undervisingsledelse kan man få et tungt 
karriereløp. Om man i tillegg også skal utdanne seg innen utdanningsvitenskap, står man i fare 
for å havne i et akademisk ingenmannsland. Man blir en jack of all trades, master of none. Det 
kan være nyttig i andre bransjer, men passer dårlig med universitetets ideal om å nå den 
ypperste ekspertise. Denne problemstillingen handler både om personlig identitet og 
organisasjonskultur – om å verdsette seg selv og sitt eget arbeid, og om å bli verdsatt av andre. 
Det er også stor usikkerhet knyttet til et karriereløp der strategier, satsninger og finansiering til 
utdanningsprosjekter raskt kan endres med skiftende ledelse. Om vi ønsker at flere skal satse 
på en slik hybridkarriere som forskende undervisere og utdanningsledere, må vi derfor arbeide 
for en kulturendring i organisasjonen. I den forbindelse tror jeg den nye meritteringsordningen 
er et steg i riktig retning, og jeg vil gjerne være med å utvikle det skisserte nettverket av 
meritterte undervisere. Jeg ser for meg et nettverk av engasjerte nøkkelpersoner som skal 
representere og legge til rette for alle som engasjerer seg ekstra for undervisning – et aktivt 
nettverk, som sammen med LINK kan bidra til å skape en kultur for innovasjon og kvalitet i 
undervisningen på alle fakultetene. 
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Når det gjelder tilbudet for undervisningstermin, er jeg som utdanningsleder på IMB og WP-
leder i SHE allerede dypt engasjert i utdanningsrelaterte utviklingsprosjekter. Jeg er også 
avdelingsleder, og har i de nærmeste årene verken behov for eller anledning til å bli “frikjøpt” 
til ytterligere utviklingsoppgaver. Denne søknaden handler derfor primært om å benytte den 
nye meritteringsordningen til å synligjøre og få anerkjennelse for verdien av utdanningsfaglig 
kompetanse. Dermed håper jeg også å kunne bidra til videreutvikling av denne viktige 
ordningen.  

*************** 

 


