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VIDEREFØRING AV KLOK (KUNNSKAPSHÅNDTERING, LEDELSE OG
KVALITETSFORBEDRINGSKUNNSKAP) SOM FAG I MEDISINSTUDIET

Fakultetet vurderer om KLOK skal videreføres som undervisningsfag og i så fall hvilket omfang o;
hvilken organisering faget skal ha.

Dekanatet Ønsker å forankre faget faglig og administrativt i Institutt for helse og samfunn, men med
bruk av ressurser fra andre institutter. Det er viktig at KLoK-faget i større grad enn i dag integreres i
klinisk undervisning og har klarere samarbeidsflater mot kliniske fag.

Avslutning av prosjekt i samarbeid med Helsedirektoratet
Prosjektperioden for KLoK, delvis finansiert av Helsedirektoratet går ut 31.12.2009.
Prosjektgruppen/fagplanutvalget for KLoK avga en rapport våren 2009.Fakultetet nedsatte en
evalueringsgruppe for å gå gjennom rapporten. Evalueringsgruppen avla rapport 30. september 2C09.

Evalueringsgruppen anbefaler enstemmig at KLOK videreføres som undervisningsfag, men at det må
arbeides videre med organisering og omfang. På kort sikt mener evalueringsgruppen at KLoK-
undervisningen og særlig gruppeoppgaven, må avsluttes i 11. semester for ikke å komme for nær
avsluttende eksamen i studiet.

Videre arbeid med KLoK faget.
På kort sikt er det viktig å ivareta de etablerte undervisningsoppgavene med de konkrete endringe:ie
som evalueringsgruppen har foreslått. Dekanus vil derfor forlenge faget i sin nåværende form ut 2010,
og forutsetter at det i god tid før budsjettbehandlingen for 2011 er tatt stilling til en eventuell
permanent videreføring av faget.

Fagplanutvalget skal fortsatt koordinere eksisterende undervisning i KLoK med de justeringer sorl er
anbefalt av evalueringsgruppen. Videre skal fagplanutvalget legge fram en plan for permanent
organisering av KLoK-faget innen 1, juni 2010, i samråd med instituttledelsen ved Institutt for helse
og samfunn og involverte avdelinger/seksjoner ved alle institutter Ved en eventuell videreføring
forutettes dette arbeidet å finne sin plass i de vanlige strukturene, med en undervisningsleder som har
en vitenskapelig hovedstilling

Student-BEST - simuleringsøvelser i tverrfaglige grupper i en akuttsituasjon
Dekanatet ser positivt på at simuleringsøvelser i akuttsituasjoner kan gjennomføres som obligatorisk
for alle studenter i 12. semester, i tilknytning til undervisningen i akuttmedisin og i samarbeid med
sykepleierutdanningen og videreutdanningen for anestesisykepleiere ved Høgskolen i Oslo. Faglig;



koordinering og administrasjon av simuleringsøvelsene har til nå i høy grad vært en dugnadsinnsats fra
interne og eksterne aktører, og har delvis vært finansiert av prosjektmidlene fra Helsedirektoratet.
Dekanus forutsettes at utvidelsen kan skje ved omdisponering av eksisterende undervisningsressurser,
eventuelt supplert fra driftsmidlene som stilles til disposisjon for KLoK i 2010.Undervisningen har
hittil vært holdt i HiO's lokaler, kostnadsfritt for fakultetet Dekanus forutsetter at dette kan videref ires.

Faglig forankring
Dekanatet vil forankre K:oK-faget faglig og administrativt i Institutt for Helse og samfunn. Ledelse
og kunnskapshåndtering ligger allerede innenfor dette nye instituttet, og det ligger klare
tilknytningspunkter og mulige synergieffekter i forhold til både samfunnsmedisin og allmennmedisin.
Også kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har tilknytningspunkter. Samtidig er det veldig viktig at
faget i støne grad enn i dag integreres i klinisk undervisning og har klarere samarbeidsflater mot
kliniske fag..

Interimsperiode i 2010
- Undervisningsleder og fagplanutvalg forlenges ut 2010, med nødvendige suppleringer og

utskiftingen. Fagplanutvalget bør suppleres med en klinisk lærer som har undervisning i I 1112
semester.

- De to 115 stillingene som prosjektleder (faglig) og prosjektkoordinator (administrativ)
videreføres. 100.000 pr. år i øremerkede driftsmidler til ØK videreføres i 2010 som
bevilgning til særskilt tiltak (studiekvalitet) ved Institutt for Helse og samfunn.

- De to bistillingenb i hhv ledelse og kunnskapshåndtering som ble opprettet i forbindelse med
oppstart av KLoI$ omfattes av andre avtaler og forutsettes videreført i tråd med disse.

- Dersom KloK videreføres ut over 2010, er det er særlig behov for å etablere en faglig
forankring for kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet som sikrer samarbeid om dette temaet
mellom Institutt for helse og samfunn og Institutt for sykehusmedisin.

- Dersom Klok vidareføres, forutsetter dekanatet at ledelse/administrasjon av KLoK-faget fra
2011 finner sin plass innenfor de ordinære strukturene for semesterledelse,
undervisningsledelse og studieadministrasjon. Ønsket om å beholde en egen administrativ
ressurs (20% stilling) i 2010 er for å sikre kontinuitet og kompetanseoverføring samt å ivareta
den langsgående koordineringen.
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