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Planlegging av flytting av undervisning og forskning fra Aker sykehus.
Klinmed har i samarbeid med ledelsen i OUS nedsatt en arbeidsgruppe som skal planlegge
flytting av undervisning og forskning fra Aker.
Arbeidsgruppen består av Professor Knut Dahl-Jørgensen, prodekan for medisinstudiet
(leder), Undervisningsleder Professor Edvard Hauff, Stab FoU, OUS, professorer som
representerer alle klinikkene i OUS, semesterkoordinatorer og en studentrepresentant.
Arbeidsgruppen er i gang med å lage en plan for avvikling av undervisning og forskning fra
og overflytning til andre sykehus i OUS og eventuelt Ahus. Overflytning av undervisningen
skal fortrinnsvis skje uten forringelse av studentenes studieforhold, og at forskningsgrupper
ikke splittes opp, men i størst mulig grad samlokaliseres med tilsvarende
forskningsgrupper/forskningsaktivitet i mottakende avdeling. Gruppen vil:
 Identifisere i detalj (fagområde, undervisningstype, tidspunkt i semesteret) hvilken
undervisning som må flyttes.
 Foreslå hvor undervisningen skal flyttes til (klinikk, avdeling og undervisningsrom) og
foreslå en framdriftsplan for flytting av de ulike typer undervisning
 Kartlegge forskningsaktiviteten på Aker og foreslå hvor og når denne forskningen skal
flyttes.
Fremdrift:
Gruppen har prioritert å identifisere hvilken undervisning som skal flyttes og når. Det gjelder
forelesninger, klinikker, kliniske smågrupper og PBL. Semesterplanene for høstsemesteret
må være ferdig i juni måned. Grunnlaget er allerede lagt for flyttingen av svært mye av
undervisningen.
Utfordringen nå er hovedsakelig plassering av den kliniske undervising i indremedisin i 5. og
6. semester. Forelesninger kan enkelt flyttes til OUS. Det samme gjelder i all hovedsak for
Klinikkene. Det er større utfordringer i flyttingen av de kliniske smågrupper. Denne
undervisningen foregår i hovedsak på de kliniske sengeposter, og det er en utfordring å øke
antall studenter her i de resterende deler av OUS. Det foregår nå et intenst arbeide i det
indremedisinke fagmiljøet, spesielt på Ullevål, for å prøve å legge denne planen i mer detalj.
Det kan bli behov for i større grad å ta i bruk polikliniske pasienter. Det vil være ønskelig for å
få et bredest mulig sykdoms-spekter til undervisning, og det vil også kunne avlaste
sengepostene. Vi arbeider nå mot klinkkledelsen for å kunne frigjøre undersøkelsesrom i
poliklinikkene til dette formål.
Arbeidsgruppens arbeid har blitt komplisert (og dermed forsinket) av uklare signaler fra OUS
om når forskjellig virksomhet virkelig flyttes fra Aker. Vi har fulgt de vedtatte tidsplaner, men
disse har til nå ikke hatt tilstrekkelig detaljeringsnivå.
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