Dekanvalg MED 2018: Valgprogram Ivar Gladhaugs team

Dekanvalget 2018
Ivar Gladhaugs team har som mål å videreutvikle Det medisinske fakultet (MED) som det
største og ledende medisinske fakultet i Norge og som et velrennomert medisinsk fakultet
internasjonalt. Teammedlemmene har bakgrunn fra alle de tre instituttene og et bredt
spekter av fagområder. Alle har lang erfaring fra lederstillinger ved instituttene,
sykehusavdelinger og fakultetet i tillegg til forsknings- og undervisningserfaring. Ved siden av
dekanen vil teamet bestå av prodekan for forskning, prodekan for studier, visedekan for
internasjonalisering og innovasjon og visedekan for postdoktor- og masterprogrammer. Vi
mener denne sammensetningen og arbeidsfordelingen gir oss kraft, erfaring og strategisk
blikk for å lede fakultetet og for å styrke fakultetets posisjon overfor bevilgende myndigheter,
universitetssykehusene, eksterne finansiører og andre samarbeidspartnere, både nasjonalt
og internasjonalt.
Ivar Gladhaugs team







Dekan: Ivar Gladhaug, professor i kirurgi, Institutt for klinisk medisin, nåværende
instituttleder Institutt for klinisk medisin
Prodekan for forskning: Jens Petter Berg, professor i klinisk biokjemi, Institutt for klinisk
medisin, nåværende avdelingsleder/fagmiljøleder ved Avdeling for medisinsk biokjemi og
undervisningsleder i klinisk biokjemi
Prodekan for studier: Elin Olaug Rosvold, professor i allmennmedisin, Institutt for helse
og samfunn, nåværende programleder for profesjonsstudiet i medisin
Visedekan for internasjonalisering og innovasjon: Hilde Nebb, professor i
ernæringsbiologi, Institutt for medisinske basalfag, nåværende forskningsdekan
Visedekan for postdoktor- og masterprogrammer (halv stilling): Eivind Engebretsen
professor i medisinsk vitenskapsteori, Institutt for helse og samfunn, nåværende
forskningssjef for Postdoktorprogrammet.

Program
Overordnede strategier og verdier
 Vi har som mål å arbeide for en god samhandlingskultur mellom våre studenter, ansatte,
instituttledelse og fakultet, for i fellesskap å bidra til god undervisning, forskning og
innovasjon til beste for samfunnet og pasientene.
 Vi har som mål at fakultetsledelsen skal konsentrere seg om overordnet ledelse og styrke
viktige fellesfunksjoner, mens instituttene skal ha ansvar for daglig drift og selv forvalte
sine økonomiske ressurser.
 Vi vil bevare instituttstrukturen som er konsolidert siden 2010, men ønsker å utvikle
bedre samarbeid på tvers av instituttene med mer effektiv utnyttelse av fellesressursene.
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Vi vil sikre at MED tilbyr oppdatert og fremtidsrettet undervisning både når det gjelder
mål, faglig innhold og pedagogiske virkemidler.
Vi vil arbeide for et sterkere samarbeid mellom basalmedisinske, kliniske og
samfunnsmedisinske miljøer for å styrke translasjonsforskningen.
Vi vil sikre god oppfølging av midlertidig ansatte blant annet gjennom karrierestøtte til
unge forskere.
Vi vil arbeide for å sikre MED hensiktsmessige og funksjonelle arealer for forskning og
undervisning i universitetssykehusene.
Vi vil styrke fakultetets arbeid innenfor internasjonalisering og innovasjon ved å opprette
en visedekanstilling med hovedansvar for dette området.

Godt samarbeid internt og eksternt
 Vi vil arbeide for gode samarbeidsrelasjoner med våre universitetssykehus, mellom
fakulteter lokalt og universiteter nasjonalt for å møte felles utfordringer.
 Vi vil arbeide for at alle grupper av ansatte skal oppleve MED som en arbeidsplass med
høy trivsel og gode muligheter for faglig utvikling i et tillitsbasert arbeidsmiljø.
 Vi vil arbeide for å effektivisere prosesser i linjen mellom fakultetet og instituttene, med
tydelig organisering på alle nivåer og med avklarte roller og ansvarsfordeling.
 Vi vil arbeide kontinuerlig for å fremme universitetskulturen i universitetssykehusene.
 Vi vil styrke samarbeidet med Oslo kommune og omliggende kommuner innen
undervisning og forskning i primærhelsetjenesten.
 Vi vil legge til rette for gode og tverrprofesjonelle undervisningsarenaer i oppfølgingen av
Samhandlingsreformen.
 Vi vil arbeide for at både undervisning og forskning kan dra nytte av den fremtidige
samlokaliseringen av Aker sykehus, Storbylegevakten og Kommunal akutt døgnenhet.
 Vi vil legge til rette for et godt samarbeid med studentene gjennom de respektive
studentorganene.
 Vi vil legge til rette for en effektiv administrasjon og en god og kvalifiserende
arbeidsplass for administrativt ansatte.
 Vi vil styrke karriereutvikling for administrativt ansatte for å møte fremtidens krav til
blant annet digitalisering og bedre tjenestetilbud.
 Vi vil styrke internasjonalt samarbeid med fokus på sterke forskningsgrupper for robuste
og varige partnerskap.
 Vi vil bidra til å ivareta MEDs ansvar som en global aktør gjennom implementering av FNs
bærekraftmål i forskning og undervisning.
Forskning og innovasjon - på tvers og på høyt nivå
 Vi vil styrke tverrfaglig samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt for å løse komplekse
samfunnsutfordringer.
 Gjennom samarbeid med næringsaktører rundt oss vil vi skape en tydelig innovasjons- og
entreprenørskapskultur ved fakultetet.
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Vi vil styrke gode infrastrukturløsninger for forskning, herunder videreutvikle
samarbeidet om kjernefasiliteter mellom UiO og Helse Sør-Øst.
Vi vil kontinuerlig arbeide for å styrke forskerutdanningen og forskerlinjen.
Vi vil arbeide for at MED skal være konkurransedyktig i nasjonale og internasjonale
utlysninger av typen ERC, Marie Curie og helseprogrammet i EUs rammeprogrammer.
Vi vil styrke MEDs forskningsstøtte i både pre-grant og post-grant fasen av EUsøknader/prosjekter for å gjøre instituttene og enkeltforskerne bedre i stand til å
konkurrere om slike tildelinger.
Vi ønsker å konkretisere en viktig rolle for MED i UiOs Livsvitenskapssatsning og i det nye
Livsvitenskapsbygget.
Vi vil arbeide for at MED skal være en aktiv pådriver for «Nasjonal strategi for
persontilpasset medisin i helsetjenesten».
Vi vil styrke praksisnær forskning i primærhelsetjenesten.
Vi vil arbeide for at MED skal være en viktig aktør innen forskning på global helse og
sosiale helseforskjeller.
Vi vil samarbeide med universitetssykehusene for å støtte LIS-leger med ambisjoner om
en akademisk karriere.
Vi vil videreføre og videreutvikle Postdoktorprogrammet
Vi vil stimulere til økt innovasjon og entreprenørskap gjennom utdanningsløpene og
legge til rette for et godt samarbeid mellom studentene, forskere, Inven2, næringsliv og
offentlig sektor.
Vi vil styrke kunnskapen blant våre ansatte når det gjelder forskningsetikk, datalagring og
datadeling.
Vi vil styrke administrativ støtte til forskerne i oppgaver knyttet til publisering og
publikasjonsrapportering (f.eks. CRISTIN).

En moderne og fremtidsrettet utdanning
 Vi vil skape en læringskultur der alle studentene er aktive bidragsytere til et faglig
fellesskap og der både studenter og lærere får tilbakemeldinger på egen læring og
undervisning.
 Vi vil sikre våre studenter relevant og god klinisk praksis både på sykehus og i
primærhelsetjenesten.
 Vi vil arbeide for å skape et godt og ivaretagende læringsmiljø for våre studenter.
 Vi vil legge til rette for kontinuitet i lærer-student-forholdet på alle studier.
 Vi vil arbeide for å utvikle meritteringsordninger for undervisning på samme måte som
for forskning.
 Vi vil bidra til økt bruk av nye undervisningsformer – herunder e-læring, bruk av ultralyd,
simulering og dataskapt kunstig virkelighet («virtual reality»).
 Vi vil arbeide for at alle studenter skal få erfaring i tverrprofesjonell samarbeidslæring.
 Vi vil legge til rette for internasjonalt samarbeid for både studenter og lærere.
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Vi vil videreutvikle master- og bachelorstudiene for å sikre attraktive studieretninger
med solid forankring i våre forskningsmiljøer.
Vi vil videreutvikle MEDs satsning på lederutdannelse for primærhelsetjenesten.
Vi vil arbeide for å innføre alternative opptakskrav til medisinstudiet med bruk av
opptaksprøve for deler av kullet - og utrede muligheten for en tilsvarende ordning for
ernæringsstudiet.
Vi vil arbeide for innføring av en nasjonal slutteksamen på medisin - og utrede
muligheten for en tilsvarende ordning for ernæringsstudiet.
Vi vil utarbeide et opplæringsprogram for praksislærere i primærhelsetjenesten og på
lokalsykehus i tråd med nye forskriftsfestede krav til praksisveiledere.
Vi vil videreutvikle MEDs satsning på undervisningskvalitet gjennom innovasjon og
forskning i Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS).
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