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Samarbeidsorganet

STRATEGISK SAMORDNING

Møte

19.03.10

Plan for strategisk samordning mellom
Helse Sør - Øst og Universitetet i Oslo
(sak 19-2010)

- Samarbeidsorganet nedsetter en
koordineringsgruppe med overordnet ansvar
for oppfølging av planen for strategisk
samordning. Koordineringsgruppen skal bestå
av tre representanter fra Universitetet i Oslo
og tre representanter fra Helse Sør - Øst,
hvorav to fra Oslo universitetssykehus HF.
- Arbeidet med å utforme samarbeidsavtaler
mellom Oslo universitetssykehus HF og
Universitetet i Oslo legges til grunn for en
videre samordning mellom universitetet og
Helse Sør-Øst.

Koordineringsgruppen UiO og OUS
Bjørn Haugstad, forskningsdirektør,UiO
Frode Vartdal, dekan, Det medisinske fakultet,UiO
Bjørn Hol, fakultetsdirektø, Det medisinske fakultet,UiO
Erlend Smeland, direktør forskning, utdanning og
innovasjon, OUS
Ole Sejersted, leder av forskningsutvalget, OUS
Øystein Krüger, forskningssjef, Helse Sør- Øst RHF
Karen Bjøro, NSF representant fra OUS
Christian Grimsgaard, Dnlfs representant fra OUS
Svend Davanger, tjenestemannslagenes representant fra
UiO

Møteaktivitet

26.05.10
26.06.10
25.08.10
20.09.10
18.10.10
17.12.10
07.02.11
07.03.11
04.04.11
09.05.11
06.06.11

Koordineringsgruppens oppgave

Sekretariat

- Utforme mandat og godkjenne justerte
mandat for arbeidsgruppene

Mette Sollihagen Hauge, seniorrådgiver, UiO
Guri Drottning Aarnes, seksjonssjeef,UiO
Einar Noreik, seniorrådgiver- advokat, UiO
Sissel Markhus, juridisk rådgiver - advokat, OUS

- Utpeke deltakere på bakgrunn av ledelsesforankrede beslutninger i U iO og OUS
- Følge opp arbeidet og gi føringer underveis
til gruppene
- Beslutte videre prosesser når resultat foreligger
fra arbeidsgruppene
-Involvere vernelinjen på passende måte

Arbeidsgrupper UiO og OUS
1

IPR

2

Helseforskningsloven

Møteaktivitet

Gjeldende mandat for arbeidsgruppene

Tidsfrist

Rapportering og oppfølging

Avtale IPR inngått aug. 2009 mellom UiO og OUS
01.07.10
25.08.10

Med utgangspunkt i Helse - Bergens og UiBs
retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning
utarbeide en tilsvarende ordning for OUS og UiO

OUS har ferdigstilt sitt og implementert sitt kvalitetssystem i
virksomhet .
UiOs system vil omfatte alle åtte fakultet og ferdigstilles våren
2011.

3

Bibliotekstjenester
leder:
Anne - Gry Skonnord, overbibliotekar
Bibliotek for medisin og helsefag,
Universitetsbiblioteket i Oslo,
UiO

4

HMS
Leder:
Nina Skylv, leder, Arbeidsmiljø, OUS

5

Arealer
Leder:
Professor Knut Dahl-Jørgensen, forskningsdekan,
Det medisinske fakultet,
UiO

22.11.10
06.12.10
21.12.10

Beskrive overordnede samarbeidsmodeller og peke
på fordeler og ulemper ved disse.

01.02.11

Rapport fra arbeidsgruppen 13.12.10
Rapport med anbefaling om virksomhetsoverdragelse fra OUS
til UiO behandlet i OUS. OUS positiv til anbefalingen.

Anbefale en samarbeidsmodell for videre utredning

Behandling er foretatt i Biblioteksstyret og ved Med.fak som
støtter forslaget. Viderer arbeid med avtaleutkast utarbeides i
regi av UiO.
30.11.10
11.01.11
26.01.11
10.02.11

09.12.10
06.01.11
20.01.11
03.02.11
17.02.11
03.03.11
17.03.11
31.04.11
14.04.11
11.05.11
12.05.11
26.05.11

Utarbeide avtaleforslag om HMS - samordning

28.02.11

Avtaleutkast fra arbeidsgruppen 28.02.11
Utkast til samordningsavtale behandles i begge ( OUS og UiO )
institusjonene før endelig avtale kan inngås.
Dette gir mulighet til at alle miljøer høres og at vernelinjen kan
uttale seg før endelig inngåelse av avtale.

01.06.11

Vedtak 17.12.2010 i koordineringsgruppen

Utforme forslag til rutiner for å sikre oppfølgingen i
det daglige arbeidet

Utarbeide gode overordnede strategier for bruk av
arealer for å sikre undervisningen og forskningen.
Videre må det defineres hvilke funksjoner som må
være på plass for å sikre dette. Det bør utarbeides
en rutine for å sikre forvaltningspraksisen i etterkant
av koordineringsarbeidet mellom UiO og OUS.

Arbeidsgruppens mandatforslag ble aksepteres under
forutsetning om at gruppen prioriterer kartlegging av pågående
og fremtidige arealprosesser i OUS
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Internasjonalisering
Leder:
Professor Ingrid Melle, forskningsleder
Klinikk psykisk helse og avhengighet
OUS

7

Biostatistikk
Leder:
Professor Magne Thoresen,
Avdeling for biostatistkk
Institutt for medisinske basalfag,
Det medisinske fakultet,
UiO

14.12.10
21.12.10
17.01.11
07.02.11
14.03.11
31.03.11
29.04.11

Opprinnelig mandat var svært omfattende.
Arbeidsgruppen har fått aksept på å starte arbeide
med følgende:

06.01.11
03.02.11
15.03.11
xx.04.11
xx.05.11

Arbeidsgruppen skal med grunnlag i notat
utarbeidet av begge fagmiljøene, datert 29.04.2010,
utrede muligheten for en samordning av
virksomheten til de to fagenhetene innen
biostatistikk og epidemiologi for å identifisere og
utvikle synergieffekter ved å

01.06.11

- Organisering av et profesjonelt støtteapparat
- Konkrete tiltak for forskermobilitet
- Samordne tiltak UiO - OUS

-

-

Bygge et sterkere forsknings- og fagmiljø
Yte service til de biomedisinske og
helsefaglige forskningsmiljøene i Helse Sør Øst RHF og UiO
Bedre muligheten for rekruttering og
forskerutdannelse
stå sterkere ved søknader om eksterne
ressurser
Praktisk leveranse:

1.

Kort beskrivelse av dagens situasjon:
Organisering, bemanning, lokalisering av
aktivitetene og finansiering

2.

Foreslå muligheter for samordning av
virksomhetene i forhold til :
Organisering av den samlede aktiviteten i de
to fagmiljøene
Stillingsplan med angivelse av
stillingskategorier og ansettelsesforhold
Lokalisering av aktiviteten
Finansiering

-

01.06.11

8

Kombinerte stillinger
Leder:
Lillian Kramer- Johansen,
Strategisk rådgiver FoU
Stab forskning, innovasjon og utdanning
OUS

9

Vitenskapelig kjernefasiliteter
Leder:
Professor Jan G Bjålie, instituttleder
Institutt for medisinske basalfag,
Det medisinske fakultet
UiO

10

Anskaffelser
Leder: Ikke valgt

16.02.11
24.02.11
05.04.11
03 05.11
19.05.11
30.05.11
14.06.11

Harmonisering av vilkår for tilsatte i kombinerte
stillinger ved Universitetet i Oslo og Oslo
universitetssykehus samt andre forhold knyttet til
dette

10.02.11
04.03.11
07.04.11
02.05.11

Få på plass en oversikt over kjernefasiliteter.

IKT

Koordineringsgruppen har bedt arbeidsgruppen innrette
arbeidet sitt slik at det samstemmer med tidsfristene for
utlysning av midler fra Helse Sør - Øst RHF.

Foreslå opplegg for å fasilitere optimal ressursbruk
gjennom felles tilgang til og drift av kjernefasiliteter
På bakgrunn av dette utforme innholdspunkter til
avtaleforslag

04.03.11
21.03.11
xx. 04.11
xx.05.11
xx.06.11

Utforme en oversikt som bygger på felles
gjennomgang og forståelse av hvilke anskaffelser
som det er mulig å samordne eller eventuelt utforme
parallelle ordninger
På bakgrunn av dette utforme momenter til
avtaleforslag

11

01.07.11

07.04.11

Gjennomgå tidligere inngåtte avtaler og utforme en
oversikt over områder innen forskning og utdanning
det er ønskelig å samarbeide om.
Utforme forslag til opplegg for å fasilitere optimal
ressursbruk av IKT ved UiO og OUS.
På bakgrunn av dette utforme innholdspunkter til
avtaleforslag

01.07.11

12

Biobank

Foreslå organisering av et regionalt biobanksenter
mht videre utvikling, drift og bruk av fasilitetene, inkl.
forslag til styringsgruppe og driftsorganisasjon:
-

Arbeidsgruppen skal utrede en driftsmessig
organisering av den samlede
lagringsfasiliteten, som kan bidra til en
effektivisering, sikre god drift, og unngå
unødvendige mellomledd.

-

Arbeidsgruppen skal utrede alternative måter
å organisere virksomheten på som et integrert
regionalt biobanksenter, på
mellomlangsikt, eks. som felles selskap eller
lignende, innbefattet samarbeidspartnere,
eierandel, vetorett, fordeling av økonomisk
risiko, osv. Arbeidet skal munne ut i en konkret
anbefaling av organisasjonsform.

-

-

13

Undervisning

01.07.11

Utarbeide forslag til avtaleverk med hensyn til
bruksrettigheter og personvern

Utforme en oversikt over undervisningsomfanget
ved OUS i regi av UiO basert på felles
gjennomgang og forståelse av hvilke undervisning i
regi av UiO som skal foregå på OUS.

Koordineringsgruppen finner det hensiktsmessig at arbeid med
og rutiner for studentutveksling vurderes av arbeidsgruppe
undervisning og ikke arbeidsgruppe internasjonalisering

14

Gruppen skal

Dyrestaller

-

Oversikten bygger på beslutninger til og med i
møte 7. mars 2011 i koordineringsgruppen.
Referatet fra møtet er ikke godkjent av
koordineringsgruppen pr 9.mars 2011.
MSH

-

Kartlegge dagens situasjon med hensyn
til kapasitet, bemanning, kompetanse,
bruk av dyr, tjenester som tilbys,
tilknyttede fasiliteter og kjernefasiliteter og
budsjetter

-

Beskrive endringen som skjer når tilbygg
til Domus Medica er ferdig

Gi en analyse av utviklingen. Hva vil behovet
for forsøksdyr og tilknyttede tjenester være om
5-10 år? Hvordan er tilbudet ved UiO/OUS
sammenliknet med andre universiteter/
universitetssykehus det er naturlig å
sammenlikne seg med?
-

Vurdere modeller for best mulig
funksjonsfordeling og samordning eller
alternativt sammenslåing av enhetene

-

Vurdere om komparativ medisin bør ha
ansvar for drift av visse typer
kjernefasiliteter og/eller
spesialkompetanse innen enkelte felt

-

Vurdere forskjellige finansieringsmodeller,
særlig balansen mellom forskerbetaling
for tjenester og basisbudsjett

Mandatet for gruppen er begrenset til å omhandle
Avdeling for komparativ medisin ved OUS (med tre
lokalisasjoner) og Avdeling for komparativ medisin ved
Institutt for medisinske basalfag.

