Høringssvar utkast strategisk plan
Dato: 8.7.2010
Saksbehandler: Hilde Henriksen
Fakultetet publiserte 3. juni 2010 utkast til strategisk plan, og inviterte via e‐post alle ansatte og
studenter ved fakultetet til å komme med innspill. Utkastet ble samtidig sendt på høring til
instituttene ved fakultetet, Helse Sør‐Øst, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.
Høringsfristen ble satt til 25. juni. Per 8. juli har det kommet til sammen 9 innspill fra:
•

Vigdis Bjerkeli, senioringeniør, Institutt for klinisk medisin

•

Haakon Breien Benestad, professor, avd for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag

•

Studentene ved fakultetet (ved leder av Medisinsk studentutvalg Johan Wang)

•

Thor Willy Ruud Hansen professor, Institutt for klinisk medisin

•

Johan K. Stanghelle, professor, Institutt for klinisk medisin

•

Wenche Hakestad Hansen, rådgiver, Studieseksjonen, Det medisinske fakultet

•

Institutt for helse og samfunn

•

Akershus universitetssykehus

•

Oslo universitetssykehus

Dette dokumentet samler innspillene i sin helhet.

Fra: Vigdis Bjerkeli[vigdis.bjerkeli@medisin.uio.no]
Dato: 24.06.2010 13:34:31
Til: hilde.henriksen@medisin.uio.no[hilde.henriksen@medisin.uio.no]
Tittel: Strategiplanen

Hei
Jeg har lest dokumentet.Har noen flg.kommentar:
Det gode universitetet
Fakultetets strategier:
4. Fakultetet vil legge til rette for at de ansatte i tekniske og
administrative stillinger kan få systematisk karriereutvikling,der
elementer vil være rotasjonsordninger og muligheter for
kompetanseheving gjennom interne og eksterne kurs
Kommentar:
Det er ikke lett for ingeniører (ingeniører i forskningsprosjekt) å ha
en rotasjonsordninger. Det bør kanskje stå ”hospitere”

MVH
Vigdis Bjerkeli
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

E‐post fra: Haakon Breien Benestad, h.b.benestad@medisin.uio.no
Dato: 17.06.2010 12:11
Emne: Høringsutkast Strategisk plan
Jeg liker utkastet til Strategisk plan 2010‐2020. Det er heldigvis kortere og med mindre svada enn
UiOs overordnede plan. Jeg synes kanskje virksomheter som er poengtert i tidligere planer (1989,
1989‐1985, 1995‐1999), nemlig formidlingen til allmennheten, servicefunksjoner og samvirket med
sykehusene (om man får kalle dem det nå ‐ altså HSØ) er blitt litt "fortynnet" i nåværende tekst.
Spesielt synes jeg vi skal poengtere at vi i formidlingen legger vekt på å opprettholde et norsk
fagspråk ‐ UiO er blitt kritisert for ikke å vektlegge dette, og medisinsjargongen er jo mer eller mindre
latinsk. Av mindre deltaljer: side 3, punkt 7: ufullstendig setning; s.5, p. 2, kulepunkt 2: Sløyf "ikke"; s.
6, p. 4, kulepunktene 4, 5 og 8 er lite informative. Og til slutt: Planlegges ingen revisjon av
studieplanen i den 10 år lange planperioden? F.eks. ang. PBL, prosjektoppgaven, selvstudie‐
virksomheten?

Strategisk plan - kommentarer fra
studentene
Et grensesprengende universitet

Punkt 3.
Studentene ønsker at man ikke bare skal vedlikeholde, men også etterstrebe økning av
utvekslingsavtaler. Det bør gjelde alle studenter ved MedFak, ikke bare medisinerstudenter og
masterstudenter,Følgende endringsforslag:
3. Det internasjonale engasjementet skal bli større gjennom
• økt internasjonal utveksling, inklusive internasjonal rekruttering av forskere,
• forskerinitiert internasjonalisert samarbeid,
• utvalgte internasjonale satsinger av særlig betydning for fakultetets fagområder,
• økt deltagelse innenfor større europeiske forskningssatsninger
• øke tilbudet av utvekslingsavtaler for studenter.

Læringsuniversitetet
Punkt 3
Hva menes med at “Utdanningens status skal heves”? Hvilken utdanning er det snakk om, eller
er det at statusen til alle studieprogrammer skal heves? Vi antar at det er statusen som
underviser/lærer som skal heves. Isåfall bør punktet omgjøringes til følgende:
“Å undervise skal gi høy status. Det skal gjennomføres systematisk tilbakemelding på
undervisningskvaliteten og god pedagogisk kvalitet skal belønnes.”

Studentene også ønsker å innføre et nytt punkt:

“Fakultetet vil søke evaluering av sine studieprogrammer, spesielt profesjonsstudiet
medisin, fra uteksaminerte studenter for å kartlegge relevans og kvalitet på
studieprogrammet.”
Bakgrunn: Det har kommet innspill der medisinstudenter føler at visse fagområder som
patologi blir tildelt uforholdsmessig mye tid ift. andre viktige kliniske fag som ortopedi, som
merkes under klinisk arbeid. Dersom ferdige uteksaminerte leger fra UiO evaluerer studiet i sin
helhet vil det kunne vise hva som er bra og hva som kan forbedres.

Et samfunnsengasjert universitet
Punkt 5
“Fakultetet skal være pådriver for at de ansatte deltar aktivt i samfunnsdebatten, og spesielt
der fakultetet har særlige faglig fortrinn.”
Studentene synes at fakultetet også skal være pådriver for at studenter også deltar aktivt i
samfunnsdebatten.
Endringsforslag:
5. Fakultetet skal være pådriver for at studenter og ansatte deltar aktivt i
samfunnsdebatten, og spesielt der fakultetet har særlige faglig fortrinn

Det gode universitet
Studentene ønsker å innføre et punkt:
“Fakultetet skal i perioden 2010-2020 gjennomføre en systematisk evaluering av
studentenes læringsmiljø ved fakultetet.”
Bakgrunn: Studentenes lærlingsmiljø har ikke blitt gjennomgått etter prioritert på lenge,
samt det vil være viktig å sammenlikne med situasjonen før sammenslåingen til OUS og
omorganiseringen av MedFak i 2010.

Nyfødtavdelingen, Kvinne- & Barneklinikken

Thor Willy Ruud Hansen
Overlege, prof. dr.med., MHA, FAAP
Adresse:
Kvinne- & Barneklinikken,
OUS Rikshospitalet, 0027 Oslo
Sentralbord:
23070000
Ekspedisjon:
23072950
Direkte linje:
23074573
Telefaks:
23072960
E-post: t.w.r.hansen@medisin.uio.no

11. jun 2010
Vedrørende utkast til strategisk plan 2010-2020
Jeg viser til omsendte utkastet som vi er bedt om å kommentere. Generelt er dette et
spennende og lovende dokument, og jeg ønsker fakultetets ledelse all mulig suksess i
implementeringen av de mange viktige forslagene som ligger i dokumentet! Jeg vil gjerne
kommentere noen av punktene.
S.2/7 - fakultetets strategier
Når det gjelder rekruttering av forskere fra utlandet, bør fakultetet kanskje revurdere sine
kompetanse-kriterier for professorater. Doktorandveiledning/-produksjon er ikke en del av en
akademisk karriere i klinisk medisin i verdens kanskje viktigste land for medisinsk forskning,
nemlig USA. Selv medisinske professorer ved USA’s sterkere universiteter vil ha problemer
med å tilfredsstille dette kriteriet, fordi det foreløpig kun er et begrenset antall universiteter
som tilbyr en kombinert MD/PhD grad. På disse stedene er nok også i stor grad basalforskere
involvert i PhD-veiledningen, mens klinikerne er det i liten grad.
Når det gjelder det internasjonale engasjementet, bør fakultetet også ha et øye mot de mindre
priviligerte landene, slik at vi er innstilt på å gi noe fra oss til andre. Fakultetets etablerte
samarbeid med Ufa, Bashkortostan er et eksempel på slikt samarbeid som det også bør være
rom for.
S.3/7 Fakultetets strategier for læringsuniversitetet
Jeg vil sterkt støtte forslaget om oppgraderingen av undervisningskompetansens betydning! I
dag synes kravene om undervisningskompetanse å tillegges svært liten vekt. Jeg har heller
ikke observert at fakultetet i dag har noe fungerende system for belønning av pedagogisk
kvalitet. Men fakultetet skal ha ros for sin støtte til utvikling av elektroniske læringsmedier,
som jeg selv har hatt stor glede av! Imidlertid er det foreløpig slik at utvikling av denne typen
ressurser i øyeblikket ikke gir noen reell meritt. Det spiller ingen rolle for meg som en
“aldrende herre”, men kan vel virke negativt i forhold til å få yngre kolleger til å engasjere
seg. Som eksempel kan jeg nevne at jeg er ansvarlig for fakultetets web-læringsside i pediatri
som, inntil telleverket sluttet å virke, var på god vei mot 100.000 brukere pr år. Jeg har også
et kapittel i en amerikanske web-basert lærebok i barnesykdommer. Dette kapitlet har nå
passert 100.000 brukere per år. Disse ressursene gir i øyeblikket ingen meritt fordi de ikke har
ISBN/ISSN nummer.
Det er spennende at fakultetet har ambisjon om å gi alle studenter mulighet til forskning.
Dette vil selvfølgelig kreve tid til veiledning. Skal dette bli en realitet, må det gjøres noe med
den nåværende 100/20 fordelingen av arbeidstid for de kliniske professor 2, som i øyeblikket
bruker mesteparten av sin 20% andel til undervisning, i hvert fall er det slik i pediatri. Det er
ikke mulig å se hvor tiden skulle komme fra til veiledning hvis alle studentene skulle drive
forskning. Men her er jo også muligheten til stede for å involvere forksningkompetente leger

på OUS som ikke har noen formell tilknytning til OUS, kfr mine kommentarer om disse
lenger nede.
S.4/7 Fakultetets strategier for samfunnsengasjement
Jeg ser dette som meget positivt og vil støtte dette. Fakultetet bør da imidlertid gi slik
aktivitet en positiv meritt, både når det gjelder deltagelse i internasjonale og nasjonale råd,
samt i utvalg, styrer og komiteer. Det samme kan sies for deltagelse i samfunnsdebatten.
Hittil har jeg ikke observert at det gies noen som helst “uttelling” for denne typen aktivitet.
S.6/7 Fakultetets strategier for et handlekraftig universitet
Jeg vil applaudere forslaget om kurstilbud og seminarer i søknadsskriving! Også her må det
imidlertid pekes på at de nåværende kliniske professor 2 stillinger i realiteten ikke gir
kvalitetstid til å skrive gode søknader. I en fersk diskusjon med min kliniske leder vedrørende
mine behov for bemanningsplanen høsten 2010 fikk jeg følgende beskjed: “Du må ikke gleme
at du er ansatt her for å drive klinisk virksomhet”. M.a.o. den akademiske virksomheten er litt
“hår i suppen” i forhold til klinisk “produksjon.” Dette synes meget relevant i forhold til
setningen i pkt.4 om å utvikle en bedriftskultur som prioriteter forskning og utdanning på
linje med pasientbehandlingen. Fakultetet trenger å være følge meget oppmerksomt med på
denne utviklingen!
Jeg applauderer forslaget om å gå gjennom undervisningen med tanke på å konsentrere denne
for å frigjøre tid til forskning! Jeg er også meget positiv til forslaget om å involvere
sykehuslegene sterkere i undervisningen. UiO/OUS har en stor uutnyttet ressurs både for
forskning og undervisning i de mange legene med doktorgradskompetanse på OUS som ikke
har noen formell akademisk stilling. Her kan vi lære av amerikansk akademisk medisin, hvor
alle som arbeider ved et universitetssykehus tilbys en akademisk tittel og en tilknytning til
universitetet mot å delta i undervisningen av studenter og utdanningskandidater. Det følger
oftest ingen lønn med en slik tittel, og det ser ut til å fungere godt.
Endelig vil jeg sterkt støtte den siste setningen i pkt.4 om å fokusere på forskningsvilkår og
arbeidstid for de kombinerte stillingene - kfr mine kommentarer om dette ovenfor. Her er det
mye å gjøre!
Jeg ønsker fakultetet all mulig lykke til med realiseringen av viktige strategiske målsettinger!

Med vennlig hilsen

(signert elektronisk)
Thor Willy Ruud Hansen
Overlege, professor dr.med.
Nyfødtavdelingen,
Kvinne- & Barneklinikken
Oslo Universitetssykehus

Sunnaas sykehus HF
Professor dr.med. Johan K. Stanghelle
Hilde.henriksen@medisin.uio.no
HØRING STRATEGI FORSKNING
Dato: 24.06.2010
Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh

Arkivkode:

Fra spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering,
representert ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering,
Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF har vi følgende
kommentarer og forslag til endringer i strategidokumentet:
Vårt fagområde ser det som svært viktig at universitetet
utarbeider tydelige målsetninger og visjoner for fagutvikling og
forskning. Fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering har som
hovedoppgave å diagnostisere, behandle og rehabilitere pasienter
med lidelser i bevegelsesapparatet, samt gjennom
rehabiliteringstilbud i tidlig og senere faser bidra til å fremme
funksjon, aktivitet og deltakelse etter alvorlig sykdom eller
skade.
Disse områdene har vært fremmet fra nasjonale myndigheter som
særskilte satsingsområder, der fagutvikling og forskning bør
styrkes. I lys av økningen i antall personer som overlever
alvorlige skader og sykdommer, samt i lys av den generelle
økningen av antall eldre, vil behovet for rehabiliteringstjenester
i samfunnet bli sterkt økende.
Det medisinske fakultet vil ha en viktig rolle i å sikre at
tilbudene på dette området vil være mest mulig kunnskapsbasert,
noe som bør gjenspeiles også i forskningsstrategien 2010-2020. Vi
mener at dette viktige samfunnsmessige området ikke er tydelig nok
ivaretatt i det nåværende forslaget til strategidokument, og
etterlyser at fakultetet viser at man ønsker å fremme satsingen
innenfor dette området ved tydeligere beskrivelser i
strategidokumentet.
Vi tillater oss derfor å foreslå følgende tillegg, justeringer:
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Postadresse:
1450 Nesoddtangen

Telefon: 66 96 90 00
Telefaks: 66 91 25 76
Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11
Henvendelse i Resepsjonen

E-post: firmapost@sunnaas.no
Giro: 1644 06 05536
Foretaksnr.: 883 971 752

Sunnaas sykehus

Side 2

-Under ”Et grensesprengende universitet” og ”Fakultetets
strategier” p 1 foreslår vi at dette reformuleres til:
Fakultetet vil styrke den faglige aktiviteten gjennom å etablere
tematiske nettverk med bred faglig sammensetning, som dekker
klinisk og translatorisk forskning innenfor samfunnsviktige
forskningsområder.
-Under ”Læringsuniversitetet” og ”Fakultetets strategier” p 8
foreslår vi at man føyer til:
Utdanning og forskning innenfor rehabilitering må også styrkes,
med fokus på de store utfordringene som pasienter med kronisk
sykdom og funksjonshemming representerer.
-Under ”Samfunnsengasjert universitet” og ”Fakultetets strategier”
p 8, foreslår vi følgende:
Fakultetet vil utvikle sin forskning og undervisning slik at den
blir tilpasset nye utfordringer i helsetjenesten, spesielt de
områder som gjelder samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten, samt samhandling mot NAV og andre viktige
samfunnsaktører,
samt et nytt punkt 10:
Fakultetet vil legge til rette for forskning og kompetanseheving
innenfor områder av stor samfunnsmessig betydning og nytte, og der
det foreligger spesiell kunnskaps- og kompetansemangel i forhold
til fremtidens helsetjenestebehov, eksempelvis innen
rehabilitering og eldreomsorg.

Oslo/Nesodden 24.06.10,

Cecilie Røe, Erik Bautz-Holter, Frank Becker og Johan K.Stanghelle
(sign.)

Noen kommentarer til Strategisk plan

11, juni 2010

Interessant lesning!

Side 1, første avsnitt: "samt 600 - 700 bachelor- og masterstudenter innen en rekke fag" ... osv
Disse studentene bør også nevnes med antall.
Side 1, andre avsnitt: ", slik at forskningsmiljøene sikres kritisk masse og mulighet til kraftfull
gjennomføring".
”Kritisk masse” brukes et annet sted i planen også, men jeg for min del er ikke kjent med det.
”Kraftfull gjennomføring” er litt svulstig.
Dette avsnittet er litt "kronglete".
Side 1, 3. avsnitt: "til studenter og undervisere..."
Foreslår "til studenter, lærere og veiledere..."
Bruke lærere og veiledere der det står ”undervisere” i planen (det finnes flere steder).
Siste avsnitt: …samme hovedoverskrifter som er brukt i Universitetets plan.

Side 2

, punkt 1: ”tematiske nettverk forskningsområder” – her mangler et ord eller to.

Punkt 2: ”Som ledd i å oppnå..” mangler i
Prikkpunkt 4: det heter vel ”forskningssatsinger”
Siste prikkpunkt under 3:
” fortsatt tilbud av et bredt register av utvekslingsavtaler for medisinstudenter og
mastergadsstudenter”.
Hvorfor begrense det til disse? Hvorfor ikke ”studenene ved fakultetet ”(eller noe liknende)

Side 3, punkt 4.
Utdanningens status - her tenkes det sikkert på profesjonsstudiet i medisin, men fakultetet har jo
flere utdanninger. .. Jeg har dessuten trodd at legeutdanning har høy nok status.
Videre står det : ”Det skal gjennomføres systematisk tilbakemelding på undervisningskvaliteten og
god pedagogisk kvalitet skal belønnes”.
Jf hva som står i fakultetets studiekvalitetsrapport for 2009:
”Det er hyppige evalueringer på studiene ved fakultetet (hyppigere enn det som kreves), og studentene
gir jevnt over god tilbakemelding på undervisning og vurderingsformer. PBL-undervisningen følges
nøye. Fakultetet vil fortsette evalueringsfrekvensen, og bruke evalueringene aktivt i utviklingen av
undervisningskvaliteten.”

Fakultetet har allerede en innarbeidet systematisk tilbakemelding, så det bør heller stå noe om
”videreføre” eller liknende, se for eksempel siste setning i sitatet ovenfor. Fakultetet belønner også
allerede god pedagogisk kvalitet.
Elektroniske læringsformer , eller e-læringsformer ”E-læring” er vanlig å bruke i stedet for
”elektronisk læring”.
Side 3, Punkt 7 Det mangler et ord på slutten av setningen.
Punkt 8 ”bl.a. gjennom opprettelse av allmennmedisinsk undervisningsklinikk og involvering av
primærhelsetjenesten ” Mangler det noe her? Setningen gir ikke helt mening.

Side 4,
Punkt 1 Enten faglig aktivitet eller faglige aktiviteter .
Punkt 6 Ja, en sentral forskningsinfrastuktur kan vel utgjøre navet i et forskningsettverk, men jeg
synes ikke det er en helt god måte å si det på.

Side 5 ,
Prikkpunkt 3 under 1. ”etterstrebe å legge osv” osv klinger ikke så godt språklig (men jeg har
ikke forslag til forbedring)
Prikkpunkt 3 under 1. Der er et ”skal” for mye.
Prikkpunkt 6 under 1: ”På alle nivåer utvise respekt for delegert myndighet”.
Er det ikke bedre å si ”Utvise respekt for delegert myngidghet på alle nivåer”?
Prikkpunkt 2 under 2 ”Normalt skal ikke en leder ha lederansvar for maksimalt 20 ansatte.”
Her må enten ”ikke” strykes eller ”maksimalt” må skiftes ut med ”mer enn”.

Side 6, prikkpunkt 2:

Teksten trenger å brytes opp

Prikkpunkt 3 – er det gjennom bedre intern kostnadskontroll at driftsmidlene til forskerne kan økes?
Eller er det gjennom bedre kostnadseffektivisering eller kostnadshåndtering?
Punktet ”Et handlekraftig universitetet ” har veldig forskningsfokus. ”Kjerneaktivitetetene” er jo
utdanning og undervisning også.
Side 7,
Punkt 1. Fakultetet
Punkt 3. Er ikke ” for å etablere avtaler som kan gi”

bedre enn ”for å etablere avtaler for å gi våre”

Det var hva jeg hadde på hjertet av småting og litt større ting.
Wenche

UNIVERSITETET I OSLO
DET MEDISINSKE FAKULTET

Det medisinske fakultet
Institutt for helse og samfunn
Postboks 1078 Blindern
0316 Oslo

Dato: 24.6.2010
Deres ref.:
Vår ref.:

Telefon: 22 84 53 00
Telefaks: 22 84 53 01
E-post: postmottak@medisin.uio.no
Nettadresse: www.med.uio.no

Kommentar til strategisk plan
Ledergruppen ved Helsam har drøftet planen i felles møte. Innledningsvis vil vi
gjerne uttrykke at innledningen er løfterik og peker framover på en fin måte.
Videre i dokumentet følges dette til dels bra opp, men det noen områder hvor det
er mer svakt videreført, særlig gjelder det satsingen på det grensesprengende
fakultet. Vi foreslår å flytte noe mer dit fra de andre delene slik at det
grensesprengende fakultet blir tydeligere som en strategisk satsing. Herunder
mener vi dessuten at fakultetet må satse tydeligere og mer kraftfullt på
tverrfakultært samarbeid ved UiO. Slik samarbeid er helt avgjørende for svært mye
av forskningen og undervisningen i Helsam.
Vi har valgt å knytte en del kommentarer direkte i manus gjennom Track Changes.
Som det går fram av dem har vi prøvd å luke ut noen gjentagelser og endre
plassering av noen punkt.
En generell kommentar er at planen er vel punktvis, de kunne med fordel vært
samlet mer i tekst. Slik det er nå blir det vanskelig å se hva som er hovedpunkt og
hva som er mindre viktig. Kanskje strategiske prioriteringer kunne tydeliggjøres
noe mer med understreking av hva som er særlig viktig? Nå kan det bli vanskelig å
se på hvordan denne planen skal videreføres i instituttenes strategiske planer og i
årlige handlingsplaner.
Vi har særlig hatt blikk på om Helsams virksomhet er tydelig integrert og synlig i
den strategiske planen. Vi derfor er glade for at det skal satses mer på kunnskap
om kommunehelsetjenesten, men har forslag om reformulering for å få satt fokus
på at det da må etableres et eksplisitt samarbeid med Oslo kommune. Vi mener
dessuten at fakultetet bør satse enda mer på den bredde i studietilbud det har i dag
og prioritere å utvikle dem videre slik at de svarer til behov for kunnskap i
utviklingen av helsetjenesten, både innholdsmessig, ledelsesmessig og
organisatorisk. Her har fakultetet et komparativt fortrinn som det burde kunne
utnytte enda bedre.
Som det framgår i kommentarer direkte i høringsutkastet mener vi at samarbeid
med andre helseforetak enn OUS og Ahus kommer for lite fram. Slik samarbeid er
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk
godkjenning.

UNIVERSITETET I OSLO
DET MEDISINSKE FAKULTET

viktig for store deler av virksomheten også i Helsam og er et sentralt punkt
framover, jfr. samarbeidsavtalene som gjelder undervisning og forskning i alle
helseforetak i Helse SørØst.
For øvrige kommentarer henvises til vedlagte strategiske plan med kommenterer
direkte i teksten.

Med hilsen

Grete Botten
Instituttleder

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk
godkjenning.
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Utkast Strategisk plan 2010 – 2020
Det medisinske fakultet
Fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til
pasientens og samfunnets beste.
Det medisinske fakultets aktivitetsområder favner vidt. Fakultetet har ledende forskningsmiljøer
innen en rekke basalmedisinske, kliniske og samfunnsmedisinske disipliner, det tilbyr
profesjonsutdanning for over 1 200 medisinerstudenter samt bachelor‐ og masterstudier innen en
rekke andre fag relatert til sykdom, helse og helsetjenester, og det driver omfattende og bred
forskerutdanning med flere enn 1 100 PhD‐kandidater opptatt på sitt doktorgradsprogram.
For kommende tiårsperiode er Fakultetets hovedmål å styrke de faglige aktivitetene gjennom satsing
på økt kvalitet for at fagmiljøene skal nå et høyt internasjonalt nivå innen forskning og undervisning.
For å nå dette målet er det nødvendig å konsentrere ressursene om et mindre antall satsinger, slik at
forskningsmiljøene sikres kritisk masse og mulighet til kraftfull gjennomføring. Samtidig skal
Fakultetet ivareta den brede porteføljen av undervisningstemaer. For å imøtekomme de
motstridende hensyn til konsentrering av forskning med bredde av forskningsbasert undervisning, vil
Fakultetet etablere et begrenset antall tematiske forskningsområder med bred faglig
sammensetning. De tematiske områdene vil kunne utnytte det faglige mangfoldet ved Fakultetet og
legge til rette for forskning som anvender kombinasjoner av metoder og analyser på flere nivåer,
med henblikk på å oppnå mest mulig fullstendig forståelse av viktige problemstillinger.
Innen forskning er kvalitetskriteriene håndverksmessig soliditet, originalitet, bred gyldighet,
grunnfestet etisk fundament og relevans for pasient og samfunn. Praktisk målbare indikatorer på
kvalitet er at fakultetets forskere publiserer i internasjonalt ledende tidskrifter med resultater som
blir hyppig sitert, at de vinner i nasjonale og internasjonale konkurranser om forskningsmidler og
forskningspriser, at de blir etterspurte samarbeidspartnere på den internasjonale forskningsarenaer
og at vår institusjon tiltrekker seg forskere på internasjonalt høyt nivå.
Innen undervisning skal det overordnete målet nås gjennom bedre tilbakemeldingssystemer til og
fra studenter og undervisere gjennom evaluering av undervisningsopplegg og forbedring av
eksamener, inkludert internasjonal benchmarking, kritisk gjennomgang av læringsmålene og styrking
av lærernes pedagogiske kompetanse. Her vil praktisk målbare indikatorer være studenttilfredshet,
grad av gjennomføring og resultater fra benchmarking.
Fakultetenes strategiplaner skal være tilpasset Universitets strategiplan. I det følgende beskrives
derfor Fakultetets strategiplan under samme hovedoverskrifter som brukt for Universitetets plan,
med Universitetets mål og strategier ført opp først.
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Et grensesprengende universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og
formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner
Universitetets strategier:
1. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig forskning og
utdanning. Det skal utvikles gode finansieringsmekanismer for tverrfaglige aktiviteter og
tidsavgrensede satsinger
2. Det internasjonale engasjementet skal bli større, blant annet gjennom økt deltakelse i
selektive strategiske partnerskap og Det europeiske forskningsområdet
3. Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal profil og samarbeidet med
utenlandske institusjoner skal økes for større relevans og høyere kvalitet
4. En målrettet rekrutteringspolitikk skal øke omfanget av internasjonal rekruttering
5. Forskning i internasjonal front skal understøttes av strategiske investeringer og samarbeid
om forskningsinfrastruktur
6. Universitetet i Oslo skal i større grad profilere seg gjennom universitetsmuseene

Fakultetets strategier:
1. Fakultetet vil konsentrere den faglige aktiviteten gjennom etablering av et begrenset antall
tematiske nettverk innen forskningsområder med bred faglig sammensetning, samt satsing
på translasjonsforskning
2. Som ledd i oppnå kritisk masse og styrke forskningsinfrastrukturen vil Fakultetet satse på økt
samarbeid med andre fakulteter, fagmiljøer og institusjoner
3. Det internasjonale engasjementet skal bli større gjennom
• økt internasjonal utveksling, inklusive internasjonal rekruttering av forskere,
• forskerinitiert internasjonalisert samarbeid,
• utvalgte internasjonale satsinger av særlig betydning for fakultetets fagområder,
• økt deltagelse innenfor større europeiske forskningssatsninger
• fortsatt tilbud av et bredt register av utvekslingsavtaler for medisinstudenter og
mastergradsstudenter
•
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Læringsuniversitetet
Mål: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste
internasjonale læresteder
Universitetets strategier:
1. Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som har
forutsetninger for, og som engasjeres av studier ved et fremragende forskningsuniversitet.
Studentene skal tilbys forskningsbasert undervisning som danner og utdanner, også på
tvers av etablerte faggrenser
2. UiO skal tilby landets beste læringsmiljø gjennom klarere forventninger, tettere
oppfølging, bruk av varierte læringsformer, læringsfremmede evaluering og god
pedagogisk kompetanse.
3. Samarbeidet med arbeidslivet skal styrkes, slik at studentene sikres naturlige fortrinn i
arbeidsmarkedet
4. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal være
internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal være integrert i aktive forskningsmiljøer
5. UiO skal tilby landets beste lærerutdanning og øke rekruttering av gode studenter
innenfor realfag
6. UiO skal være en synlig, fleksibel og profesjonell tilbyder av forsknings‐ og
profesjonsbasert etter‐ og videreutdanning
Fakultetets strategier:
1. Fakultetet skal konsolidere seg som et breddefakultet innenfor høyere undervisning av
profesjoner innen helsetjenesten og vil sammen med de andre medisinske fakultetene,
helsemyndighetene og helsetjenesten arbeide for å videreutvikle sitt studietilbud
2. Fakultetet skal arbeide for undervisning på høyt internasjonalt nivå og satse enda mer på
pedagogisk kompetanse hos alle undervisere. Det skal legge vekt på behovet for
undervisningsressurser ved vurderinger av hvilke stillinger som skal utlyses, og for ansettelse
i vitenskapelige stillinger skal undervisningskompetanse spille en større rolle for
vurderingsgrunnlaget enn i dag
3. Utdanningens status skal heves. Det skal gjennomføres systematisk tilbakemelding på
undervisningskvaliteten og god pedagogisk kvalitet skal belønnes
4. Fakultetet skal utvikle sine studietilbud gjennom tett oppfølging, bruk av nye
evalueringsformer og varierte læringsformer, inklusive nye elektroniske læringsformer, samt
økt satsning på tverrfaglighet
5. Fakultetet skal etablere ordninger der studieprogrammene sammenlignes med
internasjonale tilbud og resultater (”benchmarking”)
6. Alle studenter ved fakultetet skal få tilbud om å drive forskning
7. Forskerutdanningen skal få et faglig løft slik at alle stipendiater tilbys faglig god og relevant
forskerutdanning, samt tilbud om opphold i utlandet herunder
8. Fakultetet vil styrke undervisningstilbudet for medisinstudentene i kommunehelsetjenesten,
spesielt utdanning og forskning innen klinisk allmennmedisin, bl.a. gjennom opprettelse av
allmennmedisinsk undervisningsklinikk og involvering av primærhelsetjenesten
9. I samarbeide med de andre medisinske fakultetene vil Fakultetet øke sitt engasjement i
legers videre‐ og etterutdanning
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Bør det stå noe om deltagelse i nasjonale prøver for kandidater fra utlandet? (snakk
9.10.
med Finn)

Et samfunnsengasjert universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at
forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21.århundrets store
samfunnsutfordringer
Universitetets strategier:
1. Universitetet i Oslo skal dele kunnskapen og styrke dialogen med samfunnet.
Forskningsbasert kunnskap skal komme til anvendelse gjennom et tettere samarbeid med
institutter, offentlige og private virksomheter
2. Universitetet skal bidra mer aktivt i utformingen av offentlig forskningsfinansiering slik at
langsiktig fagutvikling og eksterne satsinger for løsning av samfunnsutfordringer spiller
bedre sammen
3. UiO skal styrke sin profil som hovedstadsuniversitet gjennom en tettere dialog med
myndigheter og næringsliv i regionen
4. UiO skal styrke innsatsen for å bidra til innovasjon og kunnskapsoverføring
5. Universitetsmuseene skal utnyttes bedre for å skape økt interesse for forskning og for
universitetet
Fakultetets strategier:
1. Fakultet skal satse på bedre synliggjøring utad, herunder etablering av gode webløsninger
for presentasjon av fakultetets ansatte og faglige aktivitet
2. Fakultetet skal bruke sin faglige kompetanse aktivt gjennom formidling og gjennom
deltagelse i internasjonale, nasjonale og regionale råd, utvalg og komiteer
3. Fakultetet skal styrke sitt samarbeid og samspill med spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten, herunder arbeide med etablering av en allmennmedisinsk klinikk
4.3. Fakultetet skal styrke samarbeidet med institusjoner i hovedstadsområdet som har særlig
relevans for fakultetets fagområde eller der fakultetet har særlig Nasjonalt
folkehelseinstitutt og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, samt andre
institusjoner i hovedstadsområdet som har særlig relevans for fakultetets fagområde eller
der fakultetet har særlig kompetanse
5.4. Fakultetet skal være pådriver for at de ansatte deltar aktivt i samfunnsdebatten, og spesielt
der fakultetet s ansatte har særlige faglig fortrinn
6.5. I samarbeid med Oslo Universitetssykehus skal fakultetet arbeide for utvikling av sentral
forskningsinfrastruktur som skal utgjøre navet i forskningsnettverk i helseregionen
7.6. Fakultetet skal styrke innovasjons‐ og kunnskapsoverføring gjennom en tettere kontakt
mellom fakultetets forskningsvirksomhet og næringslivet
8.7. Fakultetet vil utvikle sin forskning og undervisning slik at den blir svarer til passet nye
utfordringer i helsetjenesten, spesielt de områder som gjelder samhandling mellom
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spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Detet gjelder både innenfor
medisinundervisningen og i BA og MA programmene.
9.8. Fakultetet skal sørge for at fagmiljøene presenterer seg på en tydelig måte, ved at alle
forskere presenterer sin forskning i Cristin til fagmiljøer i inn‐ og utland på engelsk, samt til
allmennheten på norsk.
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Et handlekraftig universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til å
understøtte kjerneaktivitetene
Universitetets strategier:
1. Ressursene skal fordeles på basis av kvalitet og relevans i aktiviteter og miljøer, og de
faglige prioriteringene skal legges til grunn. Forskningsmiljøer og utdanningsmiljøer som
utmerker seg med høy kvalitet skal ha gode betingelser
2. UiO skal sikre at grunnfinansiering og ekstern finansiering virker gjensidig forsterkende
gjennom fokus på totalkostnadene og mer aktiv prioritering av områder for ekstern
finansiering
3. For å kunne gi ansatte og studenter gode rammebetingelser og nødvendig utstyr, skal alle
enheter ha en god balanse mellom lønnskostnader og driftskostnader
4. Det skal sikres mer sammenhengende tid til forskning gjennom større konsentrasjon av
undervisningen og bedre støttefunksjoner
5. Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i dimensjoneringen av studietilbud og
forskningsvolum. Dette skal ses i lys av en bedre nasjonal og internasjonal arbeidsdeling
6. Universitetet skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon
7. Investeringer i nybygg og oppgradering prioriteres ut fra UiOs hovedmål og målet om
bærekraftighet, i nær dialog med nasjonale og lokale myndigheter

Fakultetets strategier:
1. Fakultetet skal videreutvikle sin forvaltning og administrasjon, herunder
• sørge for at ulike organisasjonsnivåener har tydelige oppgaver der strategiske og
overordnede oppgaver og prioriteringer legges til fakultetsledelsesnivå, mens operative
funksjoner legges til institutter og underliggende nivåer
• styrke samhandlingen mellom de tre nye instituttene med hensiktsmessig
ledelsesstruktur, klare krav og forventninger til lederrollen på alle nivåer
• etterstrebe å legge oppgaver på laveste effektive behandlingsnivå i organisasjonen, med
delegasjonsfullmakter og rutiner som sikrer god og effektiv kommunikasjonsamhandling
mellom fakultetets ulike nivåer
• organisere økonomi‐ og personalfunksjonene skal slik at det oppnås best mulig service
med nærhet til forskningsmiljøene
• sørge for at alle ledd i organisasjonen har god oversikt og økonomisk kontroll
• på alle nivåer utvise respekt for delegert myndighet

Comment [b12]: Tror en del av det
som står her passer bedre under neste
kap. (jfr UiO strategi), men pass på at det
ikke blir for selvsagt

Comment [b13]: Jeg synes dette er
nokså selvsagt og derfor lite egent i en
strategisk plan

2. Fakultetet skal sørge for god ledelse ved å
• foreta en bredere vurdering av faglige og personlige egenskaper før tilsetting i
administrative og vitenskapelige stillinger.
• Sørge for tydelige linjer i organisasjonen, der alle ansatte skal vite hvem som er deres
leder og alle ledere skal vite hvem de leder. Normalt skal ikke en leder ha lederansvar for
maksimalt 20 ansatte
• oppmuntre og bidra til at det i fagmiljøene lages forskningsgrupper med tydelig
vitenskapelig ledelse
• sørge for at elektroniske administrative systemer (innkjøp/fakturering, ePhorte og
lignende) utnyttes fullt ut, ved å lage implementeringsteam og sørge for god opplæring
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3. Fakultetet vil bidra til å sikre forskningen bedre rammebetingelser, herunder finansiering,
ved å
• følge opp resultater av nasjonale og internasjonale evalueringer, inklusive den
forestående evalueringen av biofagene, medisin og helsefag i regi av Norges
forskningsråd
• Fakultetet skal sørge for at Institutt for helse og samfunn samlokaliseres
• legge til rette for økt ekstern finansiering av forskningen, herunder i samarbeid med UiO
sentralt lage støtteteam med nødvendig ekspertise (organisasjon, jus, økonomi) som kan
profesjonalisere spesielt større søknader til Forskningsråd (SFF, SFI, etc) og EU, og i
samarbeid med instituttene regelmessig arrangere kurs og seminarer for opplæring i
søknadsskriving
• gjennom bedre intern kostnadskontroll øke driftsmidlene til forskerne, herunder
opprette et innkjøpsteam som vil arbeide for billigere innkjøp og mer effektive
innkjøpsordninger
• prioritere medisinsk teknisk utstyr som har god utnyttelse ved at den kan benyttes av
flere forskningsgrupper
• gjennomgå undervisningen med henblikk på konsentrering av undervisningen for å sikre
mer sammenhengende tid til forskning
4. Fakultetet skal øke samarbeidet med Oslo Universitetssykehus (OUS), andre helseforetak i
Helse Sør Øst og Helse Sør‐Øst (HSØ), og sørge for at s det omfatter hele fakultetet.
Samarbeidet vil spesielt skje på følgende områder:
• Oppgaver som i fellesskap kan løses bedre og mer kostnadseffektivt
• Strategi for felles funksjonsfordeling når det gjelder plassering av kliniske fag,
undervisning og forskning
• Nettverk og samarbeid med fagmiljøer også utenom universitetssykehusene,
spesialt der fakultetet har faglig og metodisk ekspertise som kompletterer OUS
• Bidra til Utvikling av en organisasjonsbedriftskultur i OUS hvor forskning og
utdanning er prioritert på linje med pasientbehandlingen
• Bevilgninger til forskning, forskningsstøtte og – infrastruktur/utstyr
• Arealer for forskning og undervisning
• Pasientnær klinisk undervising, bl.a. gjennom mer involvering av sykehuslegene.
• Rekruttering av kliniske forskere på høyt internasjonalt nivå og opprettelse av
postdoktor/mellomstillinger
• Forskningsvilkår og arbeidstid for kombinerte stillinger

Comment [b14]: Er ikke det helt
selvsagt – har det noen plass i stretegisk
plan??
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5. Fakultetet skal bidra til å sikre at tilbygget til Domus Medica og det nye Life Science‐bygget
ferdigstilles og sørge for at de legges best mulig til rette for forskning som favner herle
fakultetets bredde utnyttes på en måte som sikrer best mulige arbeidsforhold for våre
forskere
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Det gode universitetet
Mål: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt
potensial i et godt arbeids‐ og læringsmiljø

Universitetets strategier:
1. Universitetet skal utvikle ledelsesfunksjonene med tydelige roller og ansvarsfordeling i alle
deler av organisasjonen. Ansatte og studenter skal vite hvor beslutninger treffes og
hvordan disse kan påvirkes gjennom medbestemmelse og universitetsdemokrati
2. Universitetet i Oslos personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode
muligheter for profesjonell og faglig utvikling
3. Arbeids‐ og læringsmiljøet skal prioriteres høyere, herunder den fysiske infrastrukturen
4. Universitetet skal ha en aktiv rekrutteringspolitikk med internasjonalt fokus og en tydelig
profil for likestilling mellom kvinner og menn

Fakultetets strategier:
1. Fakultet skal sørge for kontinuerlig kulturbygging på tvers av fagmiljøer, der
universitetsverdier fokuseres
2. Fakultetet skal satse på lederopplæring og ‐utvikling på alle nivåer for å skape trygge og
gode ledere med sikker rolleforståelse, klare beslutningsområder og tydelig arbeidsfordeling
mellom de ulike nivåer
3. Fakultetet vil bruke internasjonale kontakter for å etablere avtaler for å gi våre forskere
mulighet for opphold i de beste internasjonale forskningsmiljøene, samt legge til rette for at
internasjonale toppforskere kan komme til våre miljøer for kortere eller lengre perioder
4. Fakultetet vil legge til rette for at de ansatte i tekniske og administrative stillinger kan få
systematisk karriereutvikling, der elementer vil være rotasjonsordninger og muligheter for
kompetanseheving gjennom interne og eksterne kurs
5. Fakultetet vil fortsatt arbeide for at ansatte i 20 % 1. amanuensisstillinger kan bli omfattet av
ordningen med kompetanseopprykk. Dette vil være et viktig virkemiddel for å få flere
kvinner inn i professorater
6. Fakultetet skal sørge for at Institutt for helse og samfunn samlokaliseres
7. Fakultetet vil fortsette arbeidet med kompetansehevende tiltak i likestillingsøyemed,
herunder forskningslederutdanning for kvinner
8. Fakultetet skal styrke sin internkommunikasjon og involveringen av medarbeiderne
9. Fakultetet skal sørge for et godt fysisk og psykisk læringsmiljø, samt oppfølging av studenter
som viser tegn til problemer gjennom stryk eller langsom progresjon
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Vedr høringssvar fra Akershus universitetssykehus - ny strategiplan for Det
medisinske fakultet 2010 - 2020

Viser til brev 3. juni 2010 vedr høring til ny strategiplan for Det medisinske fakultet 2010 2020.
Akershus universitetssykehus (Anus) mener strategiplanen inkluderer de områder som er
viktig å ha fokus på innenfor den medisinske forskningen i perioden strategiplanen gjelder
for.
Det vi observerer, og som er gjennomgående for hele planen, er at Ahus som er en viktig
aktør for Medisinsk fakultet, ikke er nevnt i dokumentet. Vi ønsker at Ahus, på lik linje med
OUS, blir ivaretatt i strategiplanen.
Hovedstadsprosessen vil få store konsekvenser for sykehusdrift i Oslo-området og medfører
bl.a. at Ahus vil få økt sitt opptaksområde med 160.000 til ca 500.000 (dvs mer enn 10% av
Norges befolkning). Denne endringen medfører at Ahus med sitt rikelige tilfang av pasienter
med vanlige sykdommer vil være spesielt godt egnet for undervisning i kliniske fag. UiO har
investert betydelige midler i oppbyggingen av universitetslokaler på Ahus, både til forskning
og undervisning, og det savnes derfor en strategisk plan for en god utnyttelse av disse
ressursene.
I strategidokumentet er det flere viktige områder som det skal være fokus på i perioden 2010 2020. Blant annet nevnes økt internasjonalt engasjement, at alle studenter skal få tilbud om å drive
forskning og utvikling av sentral forskningsinfrastruktur. Det er viktig at fakultet har en klar
strategi for hvordan dette skal følges opp i praksis. Vi tenker her på spesifikke
handlingsplaner/mål, samt involvering av sentrale aktører, blant annet ansatte ved OUS og Ahus.
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Høring - strategisk plan for Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet 2010 - 2020
Vi takker for anledningen til å bidra i referansegruppen for arbeidet med strategisk plan for Det medisinske
fakultet, og muligheten for å gi ytterligere innspill til foreliggende utkast.
Vedlagt følger kommentarer fra Utdanningsutvalgets arbeidsutvalg samt noen tilleggskommentarer fra Stab
forskning og utvikling. Utkastet har også vært forelagt Forskningslederforum.
Strategien samsvarer etter vårt syn i stor grad med de mål som defineres i overordnet forskningsstrategi for
Oslo universitetssykehus. Fakultetets strategi vil videre bli et nyttig bidrag inn i det kommende arbeidet
med utforming av en utdanningsstrategi for Oslo universitetssykehus. Det er av stor betydning av fakultetet
og sykehuset har et tett samarbeid om utvikling av strategiske planer.
Med hilsen
Erlend B. Smeland
Direktør forskning og utvikling
(Elektronisk godkjent og ekspedert)
Vedlegg

Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet
og Ullevål universitetssykehus
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Vedlegg 1: Innspill fra Utdanningsutvalgets arbeidsutvalg
Oslo 24.06.10
Innspill fra utdanningutvalgets (UU) arbeidsutvalg (AU) vedr utkast til strategisk plan 2010-2020 for Det
med medisinske fakultet.
Vedr Grensesprengende universitet,
Ad Univ.s strategier pkt 1 (s 2):
AU er opptatt av å se utdanning i OUS under ett og ser det som positivt at UiO ønsker å satse på tverrfaglig
forskning og utdanning. Det er noe uklart for oss hvilken konsekvens dette får for forskning og utdanning
innenfor det medisinske fakultet. Siktes det til samhandling mellom ulike profesjoner eller mellom ulike
medisinske spesialiteter?
Ad Fakultetes strategier pkt 1 (s2):
AU synes det høres vel fokusert ut at ”fakultetet vil konsentrerer den faglige aktiviteten gjennom
etableringen av et begrenset antall tematiske nettverk forskningsområder”. Foreslår: Fakultetet vil i større
grad enn tidligere…. El noe liknende.
Vedr Læringsuniversitetet (s3)
Ad 2. Det er positivt at fakultetet vil satse på ”pedagogisk kompetanse hos alle undervisere”. Samtidig sies
det under pkt 4, kulepkt 6 på side 6 at sykehuslegene skal involveres i undervisningen i større grad enn
tidligere. Hvem står ansvarlig for å sikre at disse har pedagogisk kompetanse?
Ad 3. UU deler oppfatningen om at utdanningens status skal heves og at en bør satse på å videreutvikle
tilbakemeldingssystemene både til den enkelte underviser og til avdeling og klinikk i OUS.
Ad 4. UU har så vidt startet arbeidet med å finne egnede måleparametre for utdanning, både mhp kvalitet
og kvantitet og ser det som positivt at fakultetet vil arbeide med å finne nye evalueringsformer. Hva mener
en med tverrfaglighet i denne sammenheng? Samhandling m andre yrkesgrupper eller mellom medisinske
spesialiteter?
Vedr Samfunnsengasjert
Ad strategier, pkt 6
Burde fakultetet ha ambisjoner om å være det sentrale ”navet” også i utdanningssammenheng?
Vedr handlekraftig
Ad pkt 4. Hvem i HSØ, foruten OUS, er det fakultetet ser som viktig samarbeidspartner? AHUS? Burde
det i så fall sies eksplisitt?
Kulepkt 2. For oss er det uklart hva som ligger i dette punkt. Siktes det til funksjonsfordelingen innad i
OUS eller til funksjonsfordelingen mellom regions, område og lokalsykehus?
Kulepkt 3. ”Kultur” bedre betegnelse enn ”bedriftskultur”
Pasientbehandlingen må nødvendigvis ha den høyeste prioritet i et sykehus og kan ikke nedprioriteres til
fordel for FoU, selv om FoU-virksomhet er lovpålagt og skal prioriteres.
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Vedlegg 2: Tilleggkommentarer fra Stab forskning og utvikling
Stab FoU støtter kommentarene fra Utdanningsutvalgets arbeidsutvalg. Vi ønsker i tillegg å supplere med
følgende justeringsforslag:
”Et samfunnsengasjert universitet”
Punkt 8: Kan med fordel suppleres ved å eksplisitt angi tilpasning av undervisning til nye
behandlingsformer med mer bruk av dagbehandling/poliklinikk i universitetssykehusene.
Punkt 9: ”Cristin” bør kort defineres.
”Et handlekraftig universitet”
Punkt 1: Det henvises til ”de tre nye instituttene”. Disse kan med fordel angis med navn, særlig siden
planen strekker seg over perioden 2010-2020.
Punkt 3:
Kulepunkt 2: Her kan det med fordel henvises til samarbeid med Oslo universitetssykehus, i tillegg til
samarbeid med UiO sentralt.
Kulepunkt 4: Vi foreslår at det føyes til ”og i utstrakt grad sambruk med Oslo universitetssykehus” (jf
blant annet samarbeid om felles utnyttelse og prioritering av kjernefasiliteter)
Punkt 4:
Kulepunkt 4: Vi forutsetter at dette ikke innebærer et ønske fra fakultetet om å forflytte større deler av
undervisningsoppgavene på leger uten vitenskapelig stilling. I så fall forutsettes at dette gjøres etter avtale
med Oslo universitetssykehus, at det kompenseres og at det gjøres i tråd med UiOs mål om
forskningsbasert undervisning av personell med pedagogisk kompetanse.
”Det gode universitet”
Redigeringsforslag:
Punkt 2 bør samordnes med overlappende formulering under ”et handlekraftig universitet” (bør flyttes dit)
Punkt 3 bør samordnes med overlappende formulering under ”et grensesprengende universitet” (bør flyttes
dit).
Punkt 9 bør vurderes flyttet til ”Læringsuniversitetet”.

