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Strategi for  

Det medisinske fakultet 
2005 - 2009 

 
Universitetet i Oslo 

 
Vedtatt av Fakultetsstyret 8. november 2005 

 
 

Fremtidsrettet utdanning, forskning og 
formidling 

til pasientens og samfunnets beste. 
 
 

Med utgangspunkt i UiOs strategiplan – og støttet av at Medisin og Helse er ett 
av Stortingets satsningsområder for forskning - har Det medisinske fakultet 
utarbeidet sin strategiplan for perioden 2005 - 2009. Et overordnet mål for 

fakultetet i perioden er å styrke fakultetets forskning, herunder 
grunnforskningen. Et av virkemidlene fakultetet vil ta i bruk er å redusere 

antall internt ansatte ved naturlig avgang. For øvrig vil fakultetet satse videre 
på å sikre seg en større andel eksterne midler. 
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FORSKNING 

UiO skal styrke sin stilling 
som forskningsuniversitet 
av høy internasjonal 
standard. 

  

Fakultetet skal  

• Utvikle gode forskningsmiljøer gjennom oppfølging av 
siste års evalueringer. Dette omfatter strategiske 
satsninger, styrket forskningsledelse, gode lokaler og 
bedre finansiering. 

• Legge til rette for forskerinitiert forskning både 
gjennom strategiske satsninger og ved økte driftsmidler 
og nytt utstyr til forskning av høy kvalitet som ikke 
faller inn under prioriterte tematiske områder eller 
Senter for Fremragende Forskning. Økte driftsmidler 
og nytt utstyr skal finansieres bl.a. ved reduksjon av 
antall tematiske områder, reduksjon av antall personer 
lønnet på interne midler og økte eksterne inntekter. 

• Utnytte fullt ut at Medisin og Helse er et av Stortingets 
satsningsområder for forskning.  

• Styrke klinisk forskning og translasjonsforskning 
gjennom gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler med 
universitetssykehusene. 

• Styrke arbeid for metodeplattformer (proteomikk, 
biobanker, gode registerløsninger) og vesentlig større 
kapasitet på tilgangen til genmodifiserte dyr. 

• Arbeide overfor myndighetene for egen satsning innen 
primær- og kommunehelsetjenesten, herunder en 
allmennmedisinsk forskningsenhet og styrke forskning i 
sykepleievitenskap og helsefag.  

• Tildele en større andel av tilgjengelige forskningsmidler 
ut fra dokumenterte resultater. Forskning som ikke 
holder tilfredsstillende mål, skal vurderes særskilt.  

• Styrke forskningssamarbeidet med kvalitetssikrede 
utenlandske ”partneruniversitet” gjennom å vektlegge 
utveksling av gjesteforskere, mastergradsstudenter og 
studenter på forskerlinjen for medisinske studenter.  

• Drive mer offensiv rekruttering av fremragende forskere 
på et tidlig stadium av karrieren, særlig fra grupper med 
stort uutnyttet potensial: kvinner, ulike minoritetsgrupper 
og utenlandske forskere på et tidlig stadium i karrieren. 

• Følge opp handlingsplanen for rekruttering av leger til 
medisinsk forskning med særlig vekt på utbyggingen av 
forskerlinjen for medisinske studenter. Styrke ellers 
forskerutdanningen gjennom forskerskoler i særlig sterke 
fagmiljøer.  

• Utpeke nye prioriterte tematiske forskningsområder på 
tvers av institutt- og fakultetsdivisjonsgrenser i etterkant 
av 4-års-evalueringen av de første 13 prioriterte 
områdene, dog slik at antall tematiske områder blir færre 
enn 10.  
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• Det vil særlig bli lagt vekt på kompetansehevende tiltak 
som kan bidra til å profesjonalisere fakultetets rolle som 
vertsinstitusjon for større satsninger innen forskning. 

• Bedre integrere forskning i fag knyttet til 
”Legemiddelmedisin”. 

• Forskeres lønnsforhold må reflektere at samfunnet 
verdsetter deres innsats høyt.  

• Fortsette arbeidet med å etablere arbeidsavtaler om 
sammenhengende forskningstid for ansatte ved 
universitetssykehusene.  

• Fortsette fakultetets strategi med å skaffe eksternt 
finansierte stillinger, der tilstrekkelig tid til forskning og 
ledsagende driftsmidler er forutsetninger.  

• Arbeide for flere postdoktorstillinger og stillinger delt 
mellom forskning og klinikk.  

 
 
 

UTDANNING 

UiO skal utdanne 
kandidater med 
fagkompetanse på høyt 
europeisk nivå og gi 
studentene et godt 
grunnlag for videre 
utvikling – både som 
fagpersoner og 
samfunnsborgere. 

  

Fakultetet skal  

• Trygge forskningsbasert undervisning med solid 
pedagogisk kvalitet. Bedre tilbudet om pedagogisk 
oppfølging og kompetanseheving hos fakultetets 
lærere. Terskelen for inngrep ved kvalitetssvikt 
senkes. 

• Kvalitetssikre og videreutvikle vurderingsformene i 
fakultetets studieprogrammer. 

• Motivere flere studenter til å ta en del av sitt studium 
i utlandet, fortrinnsvis ved kvalitetssikrede ”partner-
universitet”, i første rekke for å bedre balansen 
mellom inn- og utreisende studenter i det 
engelskspråklige 9. semester i medisinstudiet og ved å 
videreutvikle tilbudet om delstudium i utlandet for 
studenter ved bachelor- og masterstudiene. 

• Overta ansvaret for den teoretiske delen av legers 
spesialistutdannelse under forutsetning av økonomisk 
fullfinansiering.  

• Etablere et eget forum for fakultetets masterstudier slik 
at de får en tydeligere profil i fakultetet og det skapes en 
arena for å bedre gjennomstrømming. 

• Tiltrekke flere utvekslingsstudenter til fakultetets 
studieprogrammer gjennom å utvikle tilbudet i 
samarbeid med fagmiljøer/institusjoner som det er 
inngått forpliktende avtaler med. 

• Bidra til å sikre god, internasjonal rekruttering til de 
engelskspråklige masterstudiene, deriblant det nye, 
engelskpråklige masterstudiet i helseøkonomi, -politikk 
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og –ledelse. 
• Videreutvikle studieplanen for medisinstudiet, Oslo96, i 

samarbeid med Det odontologiske fakultet, med vekt på 
å tydeliggjøre faginnholdet og integrere fagelementer som 
gjør studentene bedre skikket til å gå inn i dagens og 
fremtidens legerolle. Konkret vil fakultetet gi ressurser til 
å få gjennomført et gjennomgående undervisningsopplegg 
i kunnskapshåndtering, kvalitetsforbedringskunnskap/ 
pasientsikkerhet og ledelse (KKL). 

• Sikre at Akershus universitetssykehus integreres i 
fakultetet som en fullverdig universitetsklinikk basert på 
Stortingets forutsetninger. 

• Fortsette arbeidet med å utvikle IKT-baserte læremidler 
som er integrert i studieprogrammene. 

• Igangsette nytt studium i kiropraktikk under 
forutsetning av økonomisk fullfinansiering. 

• Arbeide for bedre integrering av doktorgrads- og 
spesialistutdanningene (dobbeltkompetanse) for å 
redusere samlet utdanningstid. 

• Øke omfang og kvalitet på tilbakemelding til studenten 
underveis i semestrene, spesielt med tanke på kliniske 
læringssituasjoner. 
 

 
KUNNSKAP I BRUK 

UiO vil bidra aktivt til at 
forskningsbasert kunnskap 
nyttiggjøres i samfunnet og 
arbeide for å gi 
allmennheten innsikt i 
vitenskapelig tenkning og 
oppdatert kunnskap om 
forskningens resultater. 

  

Fakultetet skal 

• Formidle forskningsbasert kunnskap overfor 
pasienter, allmennheten, myndigheter og politiske 
organer på en slik måte at det danner 
premissgrunnlag for gode helsepolitiske beslutninger. 

• Popularisere og formidle forskningsresultater til 
samfunnet slik at det skapes økt forståelse for 
forskningens betydning og behov. 

• Bidra til å videreutvikle Birkeland innovasjon A/S som 
bindeledd mellom egne fagmiljøer og teknologibedrifter, 
universitetssykehusene, annen kunnskapsintensiv 
virksomhet og investorer.  
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MEDARBEIDERNE 

UiO skal søke, og selv 
bidra til å utvikle 
medarbeidere som 
kombinerer kompetanse, 
engasjement, 
selvstendighet og 
ansvarsbevissthet. Som 
arbeidsplass skal UiO 
preges av likeverd, respekt, 
deltakelse og 
medbestemmelse. 

  

Fakultetet skal  

• Sikre fornyelse av kompetanse i forbindelse med 
ledighet i stillinger basert på grundige 
bemanningsanalyser. Fakultetets mål er at ikke mer 
enn 1/3 av ledige interne stillinger utlyses på ny og 
ikke nødvendigvis i samme fagfelt. 

• Øke andelen kvinner i professor I-stillinger til 
minimum 30 % og til minimum 20 % i professor II-
stillinger ved bl.a. å påse at UiOs likestillingsplan blir 
fulgt opp i fakultetet og følge opp fakultetets 
mentorprogram. Opprette nettverksprogram for 
kvinnelige ledertalenter. 

• Styrke lederfunksjonen på alle nivåer gjennom kurs og 
annen ledertrening og gi økt meritt til ledere som 
inspirerer og oppnår gode resultater, bla rekrutterer nye 
ledere.  

• Legge til rette for kompetanse- og karriereutvikling for 
teknisk/administrativt personale bl.a. ved bruk av 
hospitering/jobbrotasjon innen fakultetet, mellom 
fakulteter og med sentraladministrasjonen vektlegges.  

• Fakultetet ønsker å legge til rette for ingeniørenes 
kompetanse- og karriereutvikling bl.a. ved hospitering 
ved andre laboratorier og institusjoner, kompetanse-
givende kurs og etterutdanning samt å utpeke en 
ledende ingeniør ved hver fakultetsenhet som 
kontaktperson mellom ledelsen, administrasjon og 
forskningsingeniørene. 

• Arbeide for tydeligere karrieremuligheter for yngre 
forskere ved at seniorstipend etableres. 

 
 
 

ORGANISASJONEN  

UiO skal være en 
utviklings- og 
handlingsdyktig 
organisasjon, som aktivt 
søker impulser fra 
samfunnet, nyttiggjør seg 
ideer og innspill fra 
medarbeiderne og 
studenter, og evner å 
prioritere for å innfri 
faglige ambisjoner. 

  

Fakultetet skal  

• Fremme og følge opp den faglig ledelse på institutt- og 
fakultetsnivå. 

• Forenkle administrative prosedyrer, herunder 
ansettelsesprosedyrer. 

• Bedre støtten til å utarbeide krevende søknader. 
• Oppmuntre til samling av forskere på tvers av fagfelt for 

å utløse synergipotensialer. 
• Legge opp til en prosess for å vurdere hvordan ansvar, 

myndighet og oppgavefordeling i den enhetlig 
ledelsesmodellen evt. kan forbedres. 
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• Implementere forenklede administrative strukturer ved å 
samle administrative støttefunksjoner som ikke trenger å 
være nær brukerne (studenter og ansatte), for å oppnå 
stordriftsfordeler og bedre kvalitet (spesialisering). 

 
ØKONOMIEN 

UiO skal ha et økonomisk 
grunnlag som gjør det 
mulig å realisere egne 
faglige ambisjoner, og 
bruke de midler 
universitetet selv 
disponerer målrettet og 
effektivt 

  

Fakultetet skal 

• Arbeide for bedre samsvar mellom mål/oppgaver og 
bevilgninger. I dag er vi for mange i forhold til de 
ressurser vi rår over. Mange forskere som driver god 
forskning og som ikke tilhører prioriterte tematiske 
områder, har altfor små driftsbevilgninger. 
Prioriteringsarbeidet må skjerpes i tillegg til at 
fakultetet må dekke inn de kutt vi har fått i 
bevilgninger. Til hjelp i dette arbeidet vil 
fakultetsstyret vedta robuste bemanningsplaner som 
bla må sikre den forskningsbaserte undervisningen. 

• Vinne større andel av offentlige og private 
forskningsmidler, inklusive forskningsmidler bevilget 
til helseforetak - og EU-midler. 

• Utnytte insentivordninger til å øke fakultetets andel av 
universitetets ressurser.  

• Etablere modeller og rutiner for 
virksomhetsbudsjettering som sikrer at alle 
følgekostnader inngår i beslutningsgrunnlaget ved nye 
prosjekter. 

 
 

INFRASTRUKTUR 

UiOs infrastruktur skal 
holde en standard som 
bygger opp under det 
faglige ambisjonsnivået for 
forskning, utdanning og 
formidling og sikre ansatte 
og studenter et godt og 
funksjonelt arbeidsmiljø 
der trivsel, estetisk fakultet 
og moderne HMS-krav er 
ivaretatt. 

  

Fakultetet skal 

• Posisjonere seg for lokalisering av forskningsgrupper 
av høy kvalitet i planlagt nybygg i Gaustadbekkdalen 
for kjemi og andre fag. 

• Arbeide for etableringen av lokaler på campus hvor 
næringslivet gis mulighet for å utnytte 
forskningsresultater kommersielt og øke eksterne 
inntekter til forskning. Det beskrevne nybygget i 
Gaustadbekkdalen peker seg ut som det mest aktuelle. 

• Arbeide for en sømløs IT-tjeneste mellom 
universitetssykehus og universitet innen så vel forskning 
som alminnelig økonomistyring. 

 


