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ORGANISERING AV DET MEDISINSKE FAKULTET 
 
Bakgrunn 
Det medisinske fakultet har spesielle utfordringer med hensyn på organisering og skiller 
seg fra mange av de øvrige fakultetene ved at forsknings- og undervisningsaktivitetene 
foregår på geografisk svært spredte områder. Dessuten er våre grunneenheter av meget 
ulik størrelse. Forskningsaktiviteten omfatter mange fagområder og til dels ulike 
metodiske tilnærminger. 
 
I 2007 ba fakultetsledelsen Tore Fjell i Hartmark om å starte forberedelsene til en 
evaluering av dagens organisasjon med tanke på om vi har oppnådd de mål som var satt 
ved forrige omorganisering, samt om vår organisering er den beste i forhold til dagens 
rammebetingelser, som for eksempel sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør, behov for 
styrket strategisk ledelse og krav om en mer aktiv personalledelse. Tore Fjell og Harald 
Støre foretok intervjuer med alle grunnenhetslederne, kontorsjefene, dekanat og noen 
forskningsledere i desember 2007 og januar 2008.  Oppsummering og anbefalinger ble 
presentert på et seminar 19. februar 2008. Konklusjonene etter evalueringen og seminaret 
var at det ikke skulle foretas noen gjennomgripende endringer i instituttstrukturen ved 
fakultetet på det tidspunkt. 
 
Det medisinske fakultet gjennomførte i 1989 en omfattende omorganisering der 6 
instituttgrupper ble etablert.  Dette var et ledd i ønsket om å få en samlet, effektiv 
administrativ og faglig ledelse av virksomheten ved de mer enn ett hundre fagmiljøene 
som tidligere utgjorde fakultetets grunnenheter.  Samtidig ble det besluttet en vid 
delegering til grunnenhetene – fra fakultet og sentralt nivå.  Omorganiseringen utløste en 
rekke positive endringer.  Den styrket og profesjonaliserte så vel administrativ som faglig 
ledelse.  Ikke minst for de mange små kliniske enhetene var reformen udelt positiv. 
 
Fakultetet har gjennomgått en sterk vekst siden 1989.  Ett institutt, flere andre enheter og 
ett universitetssykehus er blitt tilsluttet fakultetet.  I tillegg har det vært en sterk vekst i 
antall tilsatte ved alle enheter.  
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I 2004 ble igjen en større omorganisering gjennomført på bakgrunn av endringer i en 
rekke av våre rammebetingelser, blant annet endring i styrings- og ledelsesstruktur. Fra 
2004 ble det innført enhetlig ledelse ved universitetet og fakultetene fikk selv velge om 
de ville ha valgte eller tilsatte ledere på grunnenhetene. Kvalitetsreformen ble innført 
med større vekt på insentivstyring. Fagene på fakultetet hadde også blitt evaluert og 
tilbakemeldingene var at de fleste forskningsmiljøer var små og isolerte og manglet 
forskningsfokusering. Det ble opprettet 10 grunnenheter, det vil si 5 institutter og 5 
fakultetsdivisjoner. Ved denne løsningen ble det lagt størst vekt på samhandling med 
helseforetakene og geografi, ikke fag og størrelse på enheten. 
 
Også i administrasjonen av fakultetet har det vært gjennomført relativt store endringer de 
siste 20 årene.  I motsetning til tidligere, hvor hver grunnenhet hadde sin administrasjon, 
har det de siste årene vært gjennomført en sammenslåing av administrasjonen flere steder 
for å effektivisere og oppnå stordriftfordeler.  I 2007 ble personal og økonomifunksjonen 
sentralisert og samlokalisert på Søsterhjemmet på Ullevål universitetssykehus. Denne 
sentraliseringen blir nå evaluert av en ekstern komité. 
 
Bakgrunnen for at fakultetet nå i 2009 igjen tar opp organisasjonen til vurdering er 
primært etableringen av Oslo universitetssykehus fra 1.januar 2009, hvor sykehusene 
Ullevål, Aker og Rikshospitalet er slått sammen til ett foretak. 
 
Mål og virkemidler 
Et viktig spørsmål som må stilles er om dagens organisering av fakultetet er den mest 
hensiktsmessige i forhold til våre mål om: 
 

o Mer og bedre forskning i et internasjonalt marked 
o Bedre undervisning i et internasjonalt marked 
o Dynamisk fagutvikling 
o Styrke forskning der hvor vi har gode forutsetninger 
o Styrke ledelse 
o Effektivisere og profesjonalisere administrative støttetjenester blant annet ved 

hjelp av UiOs mange nye IT-systemer 
 
Mulig ny organisering for fakultetet fra 2010 
Endringene innen foretaksorganiseringen skjer i rekordfart, og fakultetet ser at det nå er 
en mulighet å få til en bedre og mer enhetlig organisering i forhold til Oslo 
universitetssykehus. Selv om vi foreløpig ikke kjenner til hvordan Oslo 
universitetssykehus vil bli organisert på klinikk/divisjonsnivå, må fakultetet starte 
prosessen nå hvis vi skal kunne klare å få til en omorganisering fra 2010. Hvis 
universitetsstyret skal kunne behandle og vedta endringer i august/september, må 
fakultetsstyret vedta forslag til ny organisering før sommeren. Det er derfor nødvendig at 
fakultetsstyret diskuterer organisasjonsspørsmålet og gir retning i det videre arbeidet uten 
at vi kjenner rammebetingelsene i detalj.  
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Grunnenhetene 
Da fakultetet omorganiserte i 2004 ble universitetsvirksomheten ved de fem 
universitetssykehusene organisert som hver sin grunnenhet ved fakultetet. Bakgrunnen 
for dette var at fakultetet ble mer synlig og tydelig i sykehuset, samtidig som de tilsatte 
som hadde sin arbeidsplass i sykehuset skulle bli mer synlig i fakultetet. Denne 
organiseringen ville redusere avstanden mellom mange av de ansatte og ansvarlige ledere 
og følelsen av tilhørighet øke tilsvarende. En annen viktig premiss for denne 
organiseringen var at det var forventninger til at Hagen-utvalgets innstilling ville føre til 
voksende ressurser øremerket til forskning og undervisning, og at det derfor var viktig å 
ha et lokalt mottagerapparat ved foretakene. Det har ikke vært foretatt en evaluering av 
denne organiseringen, men det er en allmenn oppfatning av at den på mange måter har 
vært vellykket, selv om noen av grunnenhetene har vært organisert på faglig grunnlag 
mens andre har vært institusjonsbaserte.  
 
Fakultetsledelsen mener fortsatt at det er viktig å ha en organisasjonsstruktur som er mest 
mulig matchende til sykehusstrukturen. Selv om det ennå ikke er noen avklaring med 
hensyn på klinikkstrukturen i Oslo universitetssykehus, mener vi det er viktig at 
fakultetsstyret og fakultets- og grunnenhetslederne diskuterer dette nå. 
 
  
Institutt for sykehusmedisin 
Fakultetsledelsen mener det er avgjørende for fakultetet at vi får en struktur som 
harmonerer med den nye organiseringen av universitetssykehusene, som er fakultetets 
nære samarbeidspartnere. Vi foreslår derfor et eget institutt for sykehusmedisin, som 
omfatter både Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. 
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En organisering som fremstilt overfor er utfordrende, men vil ha samhandlingsfordeler i 
forhold til OUS. Noen temaer det er viktige å diskutere med en slik organisering er: 
 

o Å lede en enhet med ca 450 årsverk, lokalisert over et geografisk spredt område 
er krevende. Fakultetet har tidligere ønsket ledere med ubestridt vitenskapelig 
kompetanse og mulighet for å være vitenskapelig aktiv.  Vil dette fortsatt være et 
ønske og hvordan skal eventuell egen forskning ivaretas i denne organiseringen? 

 
o For å være en profesjonell samarbeidspartner til OUS kreves oppbygging av en 

sterk og effektiv ledelse. Hva trengs av støttefunksjoner for å drive effektiv 
ledelse i denne enheten? Institutt for sykehusmedisin vil være geografisk spredt 
rundt på sykehusene. Hvordan gjøre fakultetets ledelse tydelig? 

 
o  Det må være en utstrakt delegering av avgjørelsesmyndighet og økt ansvar til 

lederne av grunnenhetene. Det vil imidlertid være nødvendig å delegere en rekke 
oppgaver og avgjørelsesmyndighet videre til det underliggende nivå. Dette nivået 
er ikke formalisert eller beskrevet i universitetssystemet. Hvilke oppgaver og 
myndighet er det naturlig å delegere til det underliggende nivå? Og er det 
tilstrekkelig med kun ett nivå under Institutt for sykehusmedisin? 

 
o Andre forhold som må diskuteres er  

 
o antall ledere  
o hvordan disse skal honoreres 
o Hvordan vi skal organisere administrasjonen (i tillegg til økonomi og 

personal) 
o Hvor skal lederne være? Skal det være et lederteam på OUS? 

 
o De øvrige instituttene ved fakultetet vil også være viktige samarbeidspartnere for 

OUS når det gjelder forskning og utdanning, og det blir viktig å utvikle gode 
samhandlingsmodeller for dette. 
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Institutt for medisinske basalfag 
Fakultetsledelsen mener at Institutt for medisinske basalfag bør forbli uendret. 
Grunnenheten er stor, men geografisk og (relativt) faglig samlet. Instituttets inndeling i 
avdelinger vil være naturlige mottakere av delegerte oppgaver. 
 
Det har vært reist spørsmål om Avdeling for atferdsfag vil kunne få en bedre faglig 
tilhørighet ved å bli organisert sammen med psykiatrien i Institutt for sykehusmedisin. 
Alternativene til dette er at avdelingen fortsetter å være en del av Institutt for medisinske 
basalfag eller organiseres som en del av Institutt for ASSHHH (”Institutt for helse og 
samfunn”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutt for allmenn og samfunnsmedisin, sykepleievitenskap og helsefag, helseledelse og 
helseøkonomi 
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin er i dag en faglig og geografisk samlet enhet i 
Frederik Holsts Hus på Ullevål.  
 
Institutt for sykepleievitenskap ble overført til Det medisinske fakultet i 1993 fra Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet og Seksjon for helsefag ble etablert ved fakultetet i 
1995. Institutt for sykepleievitenskap og Seksjon for helsefag var to separate enheter ved 
fakultetet inntil de ble slått i sammen ved omorganiseringen i 2004. Instituttet er 
imidlertid ennå ikke samlokalisert, selv om det har vært ønskelig fra både fakultetet og 
grunnenhet, og er i dag lokalisert i Gyda vei på Marienlyst og i stjerneblokken på Ullevål 
universitetssykehus.  
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Institutt for helseledelse og helseøkonomi ble etablert som en egen grunnenhet fra 
1.januar 2004. Instituttet var opprinnelig et senter, Senter for helseadministrasjon, med 
eget styre direkte under fakultetet. Da instituttgruppestrukturen ble etablert i 1989, ble 
senteret en enhet under Instituttgruppe for allmenn- og samfunnsmedisin, men fremdeles 
med eget styre. Høsten 2002 ble det opprettet et grunnstudium i helseledelse og 
helseøkonomi, og fakultetsstyret vedtok samtidig at senteret skulle være egen grunnenhet 
som en prøveordning. Enheten har hele tiden vært bygget opp omkring tre fagområder, 
og kjennestegnes ved tett samarbeid mellom dem i forskning og undervisning.  
 
I forbindelse med omorganiseringen i 2004 ble muligheten for å slå sammen Institutt for 
allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for sykepleievitenskap og Seksjon for helsefag, 
både med eller uten Institutt for helseledelse og helseøkonomi, diskutert.  Det ble spesielt 
trukket frem potensialet for samarbeid både på forsknings- og undervisningssiden. 
Imidlertid ble det antatt at sykepleievitenskap og helsefag sine muligheter for faglig 
utvikling på egne premisser kunne begrenses i konkurranse med de sterke og mer 
etablerte miljøene ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. 
 
Fakultetsledelsen ønsker å diskutere om tiden nå er moden for en sammenslåing av de tre 
grunnenhetene.  En mulig organisering er vist i figuren nedenfor. Enhetsnavnene er her å 
regne som eksempler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disse tre grunnenhetene har en del fellestrekk. De er alle relativt små i 
fakultetssammenheng og de tilbyr alle masterstudieprogrammer og har stort 
forskningsomfang også på ikke-medisinske fagområder. Både på studie- og 
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forskningssiden kan oppgavene konsentreres og ressursene utnyttes bedre med større 
samordning. 
 
Fakultetsledelsen ser det som et poeng i seg selv at størrelse på grunnenhetene i antall 
utførte årsverk er sammenlignbare. Dette har sammenheng med rammebetingelsene til 
grunnenhetene. Det vil være en fordel med enhetlig delegasjon av oppgaver og 
avgjørelsesmyndighet, mer eller mindre enhetlig organisering av administrative 
funksjoner og ikke minst vil grunnenhetene være ressursmessig mer likestilt (for 
eksempel kan samme budsjettfordelingsmodell benyttes på alle grunnenheter) 
 
Organisering av forskningen  
Fakultetsledelsen arrangerte et seminar om forskningsorganisering 25.mars, for alle 
fakultetets ansatte. På seminaret presenterte Lars Eriksson fra Karolinska Institutet 
arbeidet med forskningsorganiseringen som har pågått der de siste 5 år. 
 
Fakultetsledelsen ønsker å starte et tilsvarende arbeid med forskningsorganiseringen ved 
fakultetet, og vil nedsette en gruppe som skal arbeide med forskningsorganiseringen av 
fakultetet. Fakultetsledelsen er opptatt av at denne prosessen er en såkalt ”bottom-up” 
prosess med bred deltakelse fra hele fakultetet.  
 
Videre arbeid 
Dette notatet ble sendt grunnenhetene i forkant av lederforum 17.mars 2009, som hadde 
temaet som hovedsak. Grunnenhetene ble bedt om å komme med skriftlige innspill til 
notatet, som legges frem for fakultetsstyret. Vedlagt følger innspill fra: 

• Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus 
• Fakultetsdivisjon Rikshospitalet 
• Institutt for psykiatri 
• Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 
• Institutt for helseledelse og helseøkonomi 
• Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 

 
Det har kommet mange nyttige innspill, som fakultetsledelsen mener det er viktig å ta 
hensyn til i det videre arbeidet. Imidlertid ønsker ikke fakultetsledelsen å utsette 
prosessen med omorganisering av deler av fakultetet, slik enkelte av innspillene foreslår. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsledelsen har styrets tilslutning til å arbeide videre langs disse linjer som skissert, 
og bes legge frem et forslag for styret den 23. juni 2009.  


