
 

 Innspill til fakultetets strategiplan 2010 – 2014, forskning 
 
Forslag til utforming av strategiplanen 

• Strategiplanen bør skille mellom strategi og tiltaksplan, der den første må gi 
overordnede føringer for strategi og strategivalg, mens tiltaksplanen bør være 
en mest mulig forpliktende, konkret og etterprøvbar plan for gjennomføringen 
av strategien. 

 

• Strategiplanene på de ulike nivåer må være i samsvar med hverandre, helst 
slik at strategiplanen på ett nivå bygger på strategiplanen ett nivå over.   

 
Forslag på mål og overordnede tiltak relatert til forskning 
 
En tydelig vitenskapelig profil  

• Avklare fakultetets forskningsprofil i forhold til andre aktørers profil, 
herunder helseforetakene og instituttsektoren. Den faglige profilen må 
synliggjøre universitetsforankringen 

Økt andel av fakultetets forskere og forskergrupper på høyt internasjonalt nivå 

•  Investere tyngre og mer systematisk i forskere, forskergrupper og fagmiljøer 
som allerede befinner seg på, eller har gode forutsetninger for å nå opp til et 
høyt internasjonalt nivå (tatt fra UiOs strategiske plan). 

 

• Forskning som ikke holder tilfredsstillende nivå, skal vurderes særskilt med 
tanke på styrt avvikling eller andre inngrep (tatt fra UiOs strategiske plan). 

• 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 og mulighet til å publisere i tidsskrifter 
av høy kvalitet. 

• Rekruttering til vitenskapelig stillinger skal bidra til forsterkning av 
bærekraftige miljøer (knfr. NFR-rapporten 2004)  

 
Økt samarbeid med gode forskningsmiljøer internasjonalt og nasjonalt 

• Gi insitamenter for etablering av forskningsgrupper (matrisegrupper) på tvers 
av grunnenhetene på MEDFAK og eventuelt andre forskningsgrupper utenfor 
fakultet og UiO. Grunnlaget for opprettelse av slike grupper må være basert 
på reell faglig synergi. Gruppene må ha tydelige planer for å nå målsetningene 
og må ha en ledelse med myndighet og ansvar for å gjennomføre 
forskningsprosjektene. 

 

• Fortsatt å stimulere til at samtlige forskningsgrupper ved MEDFAK må, så 
sant de holder tilfredsstillende nivå, ha full anledning til å drive sin forskning 
sammen med andre grupper nasjonalt og internasjonalt. 



 

• Tildele en større andel av forskningsmidlene ut fra dokumenterte resultater 
(tatt fra UiOs strategiske plan) samt internasjonalt samarbeid og finansiering. 

Bedre forskningsstøtte, infrastruktur og arbeidsbetingelser for forskning 

• Etablere effektive systemer for forskningsstøtte og infrastruktur som er 
harmonisert med Helse Sørøst, der det er naturlig 

• Sikre mer sammenhengende tid til forskning ved å legge opp 
undervisningsplanene med dette målet for øyet  

• Etablere tydelig forskningsledelse for forskningsgrupper, der denne ledelse gis 
myndighet og ansvar for gjennomføring av forskningsprogrammene (knfr. 
NFR-rapporten2004). 

Styrke forskerutdanningen 

• Etablere forskerskoler med forankring i sterke fagmiljøer (tatt fra UiOs 
strategiske plan) 

• Videreutvikle doktorgradsprogrammet gjennom etablering av kurs forankret i 
sterke fagmiljøer  

Bedre ekstern finansiering 

• Øke muligheten for ekstern finansiering ved å legge til rette for 
konkurransedyktig forskning  

 

• Legge til rette for bedre søknader ved kursing eller ved opprettelse av 
støttefunksjoner for dette  

 

•     Mulighet for frikjøp for å skrive større søknader 
 

Kommentarer 
Vi er bedt om å ”vurdere strategiske tiltak for et tettere forskningsmessig samarbeid 
basalmedisin – klinisk medisin" og "innspill til hvordan Ahus kan brukes på best måte i 
undervisning og forskning, særlig bruken av de store laboratoriearealene". Begrunnelsen 
er at vi mener det ikke er naturlig med en særskilt strategi for disse grunnenhetene. 
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