
 K L I N M E D S   Å R S P L A N   2 0 1 8 - 2 0 2 0  
 
Arbeidet med den rullerende årsplanen har i hovedsak skjedd i samhandling med fakultet og øvrige 
institutter. Klinmed er positiv til denne arbeidsformen. 
  
Ambisjoner utdanning 
Klinmed skal satse sterkt på utdanning av medisinerstudenter ved å: 

 Arbeide aktivt for at våre studenter skal ha optimal tilgang til kliniske læringsarenaer innen våre 
samarbeidende sykehus 

 Arbeide aktivt for stadig bedre samordning og kvalitet i undervisningen 

 Arbeide langsiktig med timeplaner for våre undervisere for å gi økt forutsigbarhet  
 

Ambisjoner forskning 
Klinmed skal spesielt innrette sin forskningsstøtte mot å: 

 Stimulere ledere på alle nivå i Klinmed til å fasilitere økt forskningsaktivitet av høy kvalitet 

 Videreutvikle samarbeidet om forskningsstøtte med MedFak og OUS/Ahus 

 Synliggjøre og videreutvikle effektive kontaktsløyfer mellom Klinmeds forskere og instituttets 
forskningsstøtte 

 Stimulere forskere til å søke forskningsmidler med forankring i Klinmed 

 Stimulere aktuelle forskere til å søke midler gjennom EU og ved andre store utlysninger 
 
Instituttets forskerutdanningskoordinatorer skal i perioden implementere fakultetets kvalitetssystem 
som innebærer å:  

 Kvalitetssikre rapporteringssløyfer og evalueringer av ph.d.-programmet som inkluderer 
semesterrapporteringer, midtveisevalueringer og selvrapportering. 

 Sikre etterlevelse av helseforskningsloven 

 Videreutvikle og kvalitetssikre fakultetets og instituttets ph.d-kurs 

 Bidra til implementering av effektivt opptak av ph.d.-kandidater  
 
Klinmeds ledelse vil fokusere på følgende hovedpunkter i planperioden:  
 
Understøtte og bidra til årsplanen for Medfak 
Fakultetets årsplan er vedtatt i fakultetsstyret 26. september 2017 og er en del av Klinmeds årsplan. 
 
Tilpasning til nye økonomiske rammer herunder effektivisering 
Instituttet skal fortsette arbeidet med å realisere de tiltakene som ble identifisert høsten 2016. Disse 
tiltakene omfatter arbeid i to retninger; inntektsøkning gjennom økt ekstern-finansiert 
forskningsaktivitet og kostnadsreduksjoner gjennom en slankere basisorganisasjon (reduksjon i 
stillinger ved naturlig avgang).  
Instituttet vil fortsette arbeidet med å tydeliggjøre sammenhengen mellom aktiviteter og tilhørende 
inntekter og kostnader. Generelt gjelder en ambisjon om å kunne utnytte alle tilgjengelige ressurser 
på best mulig måte på tvers i organisasjonen. 
Instituttet vil sette høye mål om økt forskningsaktivitet, og bl.a. formidle disse gjennom 
klinikkledermøtene. Alle klinikker skal utarbeide separate ambisjoner på feltet, og tiltak for å oppnå 
ambisjonene, for langtidsbudsjettperioden. 
Kostnadsreduksjon, uten oppsigelser eller bortfall av driftsmidler, kan i praksis med tilstrekkelig 
effekt kun skje ved å holde stillinger vakante. Vi vil søke å ta ut kostnader i forhold til alle typer 
stillinger, men i det lengste beskytte vitenskapelige stillinger så mye som mulig i den grad 
undervisningen blir berørt. 



Foreløpige beregninger (prognoser og langtidsbudsjett) tyder på at vi først i 2021 kan regne med å ha 
tilpasset oss den nye økonomiske rammen. Underdekningen vi på dette tidspunkt har opparbeidet, 
vil utgjøre betydelige summer. Dette må håndteres i neste fem års periode med start i 2022. 
Eventuelle tilleggskutt i årene som kommer vil komme på toppen av beskrevet situasjon. 
 
Bygge øket kompetanse i hele organisasjonen  
Dette punktet er en videreføring av tilsvarende punkt i utgående langtidsplan, og må anses som en 
overordnet og viktig permanent oppgave.  
 
Styrke organisasjonsforståelse og UiO-lederkompetanse på mellomledernivået 
Klinmed har utfordringer i kommunikasjonen med avdelingsledernivået i klinikkene, og har iverksatt 
følgende aktiviteter som vil fortsette i kommende årsplanperioden og har til hensikt å styrke 
organisasjons- og rolleforståelse på ulike nivåer i organisasjonen: 
Det ble i april 2017 arrangert ledersamling for vitenskapelige og administrative ledere på samtlige 
ledernivåer i fagmiljø og administrasjon. Hovedtema var «Universitetet i universitetssykehusene, - 
utfordringer for ledelse». Tilsvarende ledersamling vil gjennomføres som et årlig tiltak.  
Det arrangeres en serie med dialogmøter mellom instituttledelse og avdelings- og fagmiljøledere i 
klinikkene. 
Det skal videreutvikles stillingsbeskrivelser for avdelingsledere og fagmiljøledere, samt etableres 
egne opplærings-/introduksjonsløp for nye ledere. Klinikkledermøtene skal også fokusere på 
klinikkledelsens ansvar for å ivareta god dialog med mellomlederne i alle saker som berører UiO. 
Klinmed samler fire ganger i året alle nyansatte og gjennomgår instituttets organisasjons- og 
rollestruktur. Dette er en aktivitet som videreføres. 
 
Evalueringen av Klinmed fra 2015 
Fordeling av ingeniørressursene instituttet har var et av flere innspill i evalueringen. Denne ressursen 
er viktig men fordelingen har vært historisk betinget. Klinmed ser behovet for å finne en metode for 
fremtidig fordeling som understøtter instituttets målsettinger.   
Det har vært gjennomført et arbeid, med bred deltagelse fra mange nivåer i organisasjonen, for å 
belyse fordeler og ulemper knyttet til fordeling av ressursen tekniske stillinger innebærer. Saken har 
vært på bred høring i organisasjonen. Instituttledelsen arbeider med et vedtak i 2017. 
 
Areal 
OUS skal videreutvikles til et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner 
på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny 
regional sikkerhetsavdeling. UiO er invitert til å delta i planleggingsarbeidet. Første fase har vært 
planlegging av Radiumhospitalet hvor det nå er satt av areal for universitetsfunksjoner i tråd med 
innmeldte behov. Klinmed vil sammen med Medfak og UiO delta i det videre utviklingsarbeidet med 
målsetting å sikre areal for universitetsfunksjoner i alle deler av det nye OUS. 
 
IT infrastruktur 
Arbeidet med å optimalisere IT-relatert infrastruktur tilpasset ny undervisningsplan, denne 
aktiviteten skal videreføres. 
 
Bidra til å gjennomføre fagprøven for utenlandsmedisinere  
Fakultetet har inngått avtale med Helsedirektoratet om å levere «Fagprøve for leger med utdanning 
fra land utenfor EØS og Sveits». Fagprøven skal være en fagspesifikk praktisk, muntlig og skriftlig 
prøve som måler om søkeren har kunnskap tilsvarende det som kreves for norsk eksamen i faget. 
Klinmed har fått ansvar for den praktiske planlegging og gjennomføring av fagprøven, noe som vil 
kreve ressurser fra både administrativt og vitenskapelig ansatte. 


