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Innspill fra Det medisinske fakultet til UiOs strategi 2010-2020 
 

Dette høringsinnspillet sammenfatter bidrag fra flere av fakultetets medarbeidere. Vi oppnevnte sist 

høst en arbeidsgruppe som skal arbeide med fakultetets egen strategi. I tillegg er flere seksjoner i 

fakultetsadministrasjonen invitert til å komme med innspill.  

 

Høringsdokumentet er omfattende og fremsetter både mål, utfordringer, situasjonsbeskrivelser, 

ønsketilstander og mulige virkemidler for å nå dem. Spesielt gjelder dette kapittel 7 som vi særskilt bes 

om å kommentere. Vi har valgt å gruppere innspillene våre etter de 6 hovedmålene – men noen av 

innspillene passer inn under flere av disse. Vårt innspill inneholder både mer generelle betraktninger 

og forslag til konkrete formuleringer vi mener hører hjemme i UiOs strategi 2010-2020.  

 

Som helt overordnete kommentarer vil vi peke på de uunngåelige spenningene mellom akademisk frihet 

og økte krav til ledelse, samt mellom bredde og spissing. Spørsmålet kan alltid reises om valg og 

retninger innenfor disse dilemmaene er tilstrekkelig tydeliggjort. Vi vil også som helt generell 

kommentar antyde at dokumentet på en del punkter er utydelig med hensyn til hva som er mål og hva 

som er virkemidler. Endelig vil vi føye til at vi savner omtale av Life-Science-bygget. På bakgrunn av 

at Kunnskapsdepartementet har gitt uttrykk for at de anser dette bygget som sin ”viktigste satsing for 

den kommende tiårsperioden”, bør Universitetet respondere med entydige signaler om gjensidighet 

med hensyn til vilje til å satse. 

 

Et kvalitetsbevisst universitet 
På side 3 – 5, som omhandler UiOs samfunnsansvar, påpekes det at de mye brukte kvalitetskriteriene 

for forskning (soliditet, iboende vitenskapelig verdi og originalitet) ikke vektlegger samfunnsrelevans. 

Fra et ståsted innen medisinsk forskning virker skillet mellom kvalitet og relevans kunstig. Forskning 

av høy kvalitet vil selv om den ikke har direkte klinisk anvendelse gi ny innsikt og således ha relevans. 

 
Innspill til punkt 7.1 – ”UiO skal styrke kvalitetskulturen”  
Dersom vi ble utfordret til å sammenfatte strategiplanen i to ord, måtte det bli ’økt kvalitet’. 

Kvalitetsbegrepet er derfor det mest grunnleggende element i planen. Problemet er at avhengig av 

ståsted kan kvalitet forstås på mange ulike måter, konferer kommentaren i foregående avsnitt om det 

kunstige skillet mellom kvalitet og relevans. UiO ville være tjent med en tydeligere avklaring av hva 

som legges i kvalitet for ulike sider av virksomheten. Her finnes ingen enkel, enhetlig forståelse, selv 

ikke om det avgrenses til forskning. For noen fagfelt vil publisering i bestemte tidsskrifter borge for 

kvalitet, men også for mindre ambisiøse forskningsprosjekter skal kvalitet være sentralt, men må da 

handle om andre kriterier. For andre deler av virksomheten vil kvalitet i arbeidsprosesser måtte 

defineres. Det bør derfor vurderes om punktet skal omformuleres til (også) å inneholde avklaringer av 
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hva UiO selv legger i kvalitetsbegrepet. Det bør i hvert fall tydeliggjøres at som en sentral del av 

arbeidet med å styrke kvalitetskulturen, inngår et arbeid med å avklare hvilke kvalitetskriterier man 

arbeider etter for alle sider av virksomheten.   
 

Kvalitet i forskerutdanningen  
Det medisinske fakultet står i dag for over 10 % av avlagte doktorgrader i Norge og utdanner forskere 

innen hele spekteret av fagområder. Med dette som utgangspunkt er vår målsetning for det kommende 

tiåret å bli en ledende institusjon innen medisinsk og helsefaglig forskerutdanning i Europa. Vi har 

flere innspill til hvordan forskerutdanningen kan styrke UiOs posisjon som et fremragende europeisk 

forskningsuniversitet. Profesjonalisering av veilederrollen, mer aktiv involvering av kandidatene også 

studiedelen av utdanningen, tydeligere faglig strukturering og bedre tilrettelegging for tverrfaglighet 

er sentrale elementer. 

 

Veiledningen er det viktigste og mest sårbare ledd i forskerutdanningen og bør styrkes gjennom faglig 

strukturering og organisatorisk avprivatisering av veiledningen. Utdanning av gode veiledere går hånd i 

hånd med utdanning av gode forskere og bør integreres i alle doktorgradsprogrammene ved UiO. 

Videre er doktorgradskandidatenes motivasjon og kompetanse er en ressurs som bør utnyttes langt 

bedre enn det gjøres i dag, både i Det medisinske fakultets og i Universitetets virksomhet. Aktiv 

deltagelse en forutsetning for at kandidatene skal ta ansvar for og eierskap i eget utdanningsprogram. 

Ved Det medisinske fakultet legger vi derfor til rette for at kandidatene organisere seg i ph.d.-fora med 

formalisert ansvar for faglig og sosial tilrettelegging i eget fagmiljø. Ph.d.-graden er definert som 0,5 år 

strukturert utdanning hvor kandidatene følger forskerkurs og 2,5 år praktisk forskningsarbeid under 

veiledning. Utfordringen er å bygge en kursportefølje som utfyller forskningsprosjektene og bidrar til å 

gi kandidaten tilstrekkelig bred grunnleggende vitenskapelig kompetanse som bygger på et solid 

vitenskapsteoretisk, etisk og legalt fundament, og derigjennom gir godt grunnlag for videre karriere 

også utenfor forskning. Ledelse, veiledere og kandidater må arbeide sammen for å lage struktur og 

balanse i utdanningsprogrammet. Her vil vi understreke at tross fakultetets store spennvidde i 

forskningsområder, er det viktig at det i bunnen ligger en felles grunnleggende forskningskultur. Dette 

gjelder også Universitetet som helhet. Her kan det føyes til at Universitetets faglige bredde i større 

grad enn i dag bør utnyttes som en ressurs i forskerutdanningen.  

 

Et grensesprengende universitet 
Det medisinske fakultet støtter det sterke fokus internasjonalisering har fått i utkastet til nytt 

strategidokument. Målet må være at internasjonalt samarbeid blir en naturlig del av hverdagen til alle 

UiOs forskere og studenter. For å oppnå dette trenger man gode og aktive internasjonale nettverk, en 

aktiv internasjonal rekrutteringspolitikk og tilgang til de internasjonale finansieringskildene.  

 

Det vi savner fra det sentrale høringsdokumentet er en klar prioritering av hvilke land UiO anser som 

strategisk viktige å satse på. Å bygge opp bærekraftige relasjoner er tids- og ressurskrevende. Uten 

gjensidig tillit og respekt og uten tilstrekkelig finansiering er det umulig å etablere gode internasjonale 

samarbeidsprosjekter. Derfor ser vi det som ønskelig at det gis tydelige føringer på land man ønsker å 

utvikle strategiske partnerskap med. Det vil muliggjøre en klar og bevisst satsning både med hensyn til 

kompetanseoppbygging og finansiering. Fagmiljøene mottar mange henvendelser fra alle verdensdeler 

i løpet av et år, og en slik strategi vil lette deres arbeid med å svare på henvendelsene. Dette vil 

selvsagt ikke bety at UiO som institusjon ønsker å blande seg opp i forsker-til-forsker samarbeid over 

landegrensene. Dette bør kunne fortsette uforstyrret da det er det som danner ryggraden til all 

internasjonal virksomhet.  

 

Vi savner også et klart nordisk perspektiv i dokumentet. Med vår felles kultur, historie, politiske 

system og små befolkninger er det nærliggende å initiere tettere kontakt og samarbeid mellom de 
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nordiske universitetene. Det vil kunne resultere i større synlighet og gjennomslagskraft både i global 

og europeisk sammenheng. Å etablere filialer eller "hubs" i strategisk viktige land kan være en ny måte 

å tenke internasjonalisering på, og bør etter vårt syn nevnes i et langsiktig strategidokument. Dette bør 

skje i samarbeid med våre nordiske naboer.  

 

Sist men ikke minst vil vi gjerne se noen avsnitt om Norges globale ansvar for å redusere 

kunnskapskløften mellom den rike og fattige delen av verden, og å løfte universitetsmiljøer i 

utviklingsland. 

 
Læringsuniversitetet  
Vi støtter vektleggingen av en bedre integrasjon mellom forskning og utdanning. Undervisning er en 

av de viktigste oppgavene UiO har, og alle forskere bør se på det å få undervise som et privilegium. 

Den intellektuelle nærkontakten mellom forskere og studenter må styrkes, samtidig som forskning og 

undervisning kobles nærmere. Mer fokus på pedagogisk utvikling av personalet er således et sentralt 

virkemiddel, og noe Det medisinske fakultet arbeider kontinuerlig med. En grunnleggende utfordring 

for dette arbeidet er at de ansatte i dag ikke måles på pedagogisk kompetanse.  

 

Vi foreslår konkret å konsentrere underpunktene til hovedutfordring 7.3 til fire sentrale utfordringer 

for UiOs vei mot Læringsuniversitetet:  

 

Hovedutfordring 7.3. ”UiO skal integrere utdanningen og forskningen bedre og heve 

utdanningsambisjonene”  

 Bedre integrasjon med forskningen 

 Sterkere internasjonalisering av studieprogrammene 

 Bedre pedagogisk kvalitet 

 Klarere strategi for videre- og etterutdanning 

 

 

Et engasjert, åpent og samfunnsbyggende universitet 
Vi hilser vektleggingen av UiOs samfunnsansvar i strategidokumentet velkommen. Universitetet 

bidrar med forskningsbasert kunnskap som kan gi grunnlag for gode beslutninger i møtet med de store 

samfunnsutfordringene. Et for oss nærliggende eksempel er Samhandlingsreformen. 

Kommunehelsetjenesten trenger mer kunnskap om styring, ledelse og organisering, og ikke minst om 

forebygging av sykdom. Stortingsmelding nr 30 2008-2009 Klima for forskning trekker frem 

utfordringer som Det medisinske fakultet og UiO bør ta tak i. Dette gjelder blant annet ulikheter i 

helse, livsstilssykdommer, arbeidsplassens betydning for helse og sykdom, ernæring, aktivitet og helse, 

psykisk helse og rus, og eldrebølgen. Den nylig gjennomførte fusjonen ved fakultetet har dannet et nytt 

stort Institutt for helse og samfunn, som omfatter medisinsk etikk, allmenn- og samfunnsmedisin, 

internasjonal helse, sykepleievitenskap, helsefag, helseledelse og helseøkonomi. I samarbeid med 

Folkehelseinstituttet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten arbeider vi for å danne Oslo 

School of Public Health som vi mener vil bidra til å møte disse utfordringene. 

 

Nært samarbeid med Helse Sør-Øst 
Helse Sør-Øst er fakultetets og UiOs største samarbeidspartner. Det er vårt mål i fremtiden å løse 

administrative oppgaver mer effektivt i samarbeid med OUS og Helse Sør-Øst. Vi ser for oss at 

undervisning og forskning i større grad blir et fellesanliggende for UiO, OUS og HSØ. Dette gjelder 

vitenskapelig utstyr, støttefunksjoner, prioritering ved tildelinger av forskningsmidler og stipendiater, 

samt undervisningsressurser fra hele HSØ. 
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Et handlekraftig universitet  
Vi vil påpeke at et profesjonsfakultet som MED har begrensede muligheter for strategisk styring av 

forskningen sammenliknet med de fleste andre fakultetene. Medisinstudiet har for eksempel en stor 

portefølje på omlag 30 undervisningsfag der vi er forpliktet til å tilby forskningsbasert undervisning. 

Grunnlaget for fast ansettelse blir primært for å dekke undervisningsbehov heller enn forskningsbehov. 

Dette begrenser fakultetets handlingsrom, og gir særlige utfordringer for den strategiske styringen av 

fakultetets forskning og undervisning. 

 

Diskusjonene knyttet til ledelse og strategi avslører at man mangler en felles forståelse av hva ledelse 

og kvalitet er. Debatten synes å avspeile en motsetning mellom ledelse og akademisk frihet. 

Utfordringen er å utvikle og etablere ledelse som samtidig ivaretar den akademiske frihet. Vi foreslår 

derfor følgende hovedutfordring: 

 

UiO skal ha en gjennomgående forståelse av ledelse og kvalitet i ledelse i alle ledd av 
organisasjonen. 

UiO vil øke bevisstheten om behovet for ledelse og egnede former for ledelse på alle aktuelle 

nivåer. Dette innebærer også at det etableres en felles forståelse av hva som kjennetegner 

kvalitet i ledelse på de samme nivåer. En seniorstipendiat skal være en veiviser for nye 

medarbeidere i laboratoriet. En gruppeleder skal lede sin forskergruppe. En instituttleder skal 

lede et institutt slik at det skapes et optimalt klima og optimale forutsetninger for 

forskergruppene, slik at synergier hentes ut innad og slik at instituttet totalt sett leverer god 

produksjon forent med høy kvalitet. Fakultetsledelsen og universitetsledelsen skal legge 

overordnete strategier som legger føringer for de underliggende enheter. Samtidig skal ledelse 

på disse nivåer ikke bare innebære koordinering av underliggende enheter, men også bidra til 

styrking og kvalitetsheving. 

 

Det gode universitet 
Forutsetningen for vekst og utvikling er en organisasjon hvor menneskene arbeider sammen mot felles 

mål. UiO må derfor arbeide for å bryte barrierer mellom vitenskapelige og administrative ansatte, og å 

bygge bro mellom ulike fag og vitenskapelige tradisjoner. Målet bør være en enhetlig faglig og 

administrativ organisasjon. 

 

Kvalitet i forvaltningen betyr at UiO utfører sitt oppdrag korrekt og uten mer administrative ressurser 

enn nødvendig. Dette innebærer at fokus blant annet må være på arbeidsfordelingen mellom nivåene og 

at ressurser til ”intern” administrasjon må begrenses til fordel for ressurser til støtte for forskning og 

undervisning. Sentrale staber er nødvendig, men må begrenses. De kan lett skape øket ”intern” 

administrasjon. Operativ drift bør legges på lavest mulig nivå. Dette innebærer at 

beslutningsmyndighet må gis til de som har ansvaret for den operative drift. Effektiv administrasjon 

innebærer at saker kan effektueres uten unødige utredninger og saksforberedende arbeid, og dette 

krever trygge ledere med tilstrekkelige fullmakter. Rolleavklaring for ledere samt god kunnskap om 

styrende regelverk og retningslinjer er nødvendig. Det må utarbeides klare forventninger og mål for 

lederne på alle nivåer av organisasjonen. 

 

Det passer her også å påpeke et dilemma i punkt 151. Her påpekes nødvendigheten av at ”postdoktorer og 

midlertidig ansatte forskere… må ha større forutsigbarhet i karriereløpet.” Problemet her er at 

rekrutteringspolitikken dermed lett overlates til dem som er dyktigst til å skaffe ekstern finansiering og 

dermed kommer i konflikt med vedtatte faglige prioriteringer og ønsket om større forskermobilitet og 

økt internasjonal rekruttering. 
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Det medisinske fakultet takker for invitasjonen til å komme med innspill og ser fram til UiOs endelige 

strategiplan 2010-2020.  
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