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Utkast til høringsuttalelse fra IMB 
 

 
Strategi er viktig! UiO har lagt ned mye arbeid i sin strategi 2020, og den fremstår som klar i 

sin helhetlige profil og klar på de enkelte punktene i de fem hovedkapitlene. 

 

Dessverre har ikke fakultetets strategi samme klarhet, verken i profil eller definerte 

endepunkter, når det gjelder enkeltpunktene. Skal en strategiplan få gjennomslag nedover i 

fakultetet og være et styringsredskap – sammen med årsplanene – må det legges ned arbeid i å 

tydeliggjøre strategien. Teksten må forenkles, en del uklare begreper utelates og klargjøres. 

UiOs strategi kan her være en ”mal” for tydelighet. Fakultetets dokument bærer preg av å 

være et førsteutkast. Det må legges betydelig arbeid ned for å få dette til å bli et 

strategidokument på linje med UiOs. 

 

Forsidedokumentet er kopiert fra det forrige dekanatets strategidokument av 13.10 2010. Det 

er ikke samsvar mellom dette dokumentet og strategipunktene ellers. Vi vil spesielt peke på 

siste setning i annet avsnitt: ” For å nå dette målet er det nødvendig å konsentrere ressursene 

om et mindre antall satsinger, slik at forskningsmiljøene sikres tilstrekkelig masse og 

ressurser” og starten av tredje avsnitt med: ”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.” Vi 

kan ikke se at det er noe i strategien som peker i denne retningen. Tvert i mot vil vi peke på 

pkt. 5 i strategien som peker mot et mer ”bottom-up” prinsipp for etablering av 

forskningsklynger: ” Fakultetet bør legge til rette for og oppmuntre til at det dannes 

forskningsklynger på tvers av fagmiljøer, institutter og fakulteter, slik at forskningsklyngene 

får faglig og metodologisk tyngde og bredde til å skape forskning av høy kvalitet.” 

Tilsvarende står det i pkt. 18: ”Fakultetet skal legge til rette for og gi insitamenter for at alle 

fagmiljøer og forskere har mulighet for å løfte seg via målrettet samarbeid nasjonalt og 

internasjonalt, målrettet rekruttering …..”. Vi ser dette som en strategisk kursendring i forhold 

til det forrige dekanatet. I så fall bør dette tydeliggjøres og det må presiseres hvordan dette 

skal implementeres. Dette strategiske grepet bør da legges inn i forsidedokumentet.  

 

Generelt sett bør dekanatet tydeliggjøre hvordan forskningsaktiviteten skal organiseres for å 

gjøre UiO til et topp internasjonalt universitet.  

 

Vi vil nedenfor først gå gjennom noen generelle kommentarer, og deretter kommentere 

enkeltpunktene i strategiutkastet. 

 

Generelle kommentarer 
 

Vi savner fakultetets målsetninger når det gjelder forskning og utdanning. Vi mener at 

fakultetet skal ha den samme målsetningen som UiO, nemlig at fakultetet skal bli et fakultet 

på topp internasjonalt nivå.  

 

Fakultetets primæroppgaver og målsetting må komme frem allerede i pkt. 1 i strategien. Slik 

det nå er formulert, kan det fremstå som å målsettingen er å bli et klinisk fakultet, med 

politiske føringer på aktiviteten. På fakultetets hjemmesider, under Forskning ved Det 

medisinske fakultet, står det at: ”Fakultetet har en bred profil rettet både mot klinisk 
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medisinsk forskning, medisinsk basalforskning, helseforskning og samfunnsmedisinske 

områder.” Dette er synliggjør bredden i fakultetet på en bedre måte enn det som står i pkt. 1.  

 

Det er UiOs mål å utvikle forholdet til regionale samarbeidspartnere. For fakultetet vil 

aktuelle samarbeidspartnere bl.a. HiOA, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet etc. 

Fakultetet bør ha en strategi rundt slike regionale partnere. 

 

Forskningsrådet har nettopp kommet med sin evaluering av biologisk, medisinsk og 

helsefaglig forskning. Her sies for eksempel at ”institusjonenes basisfinansiering i større grad 

må kunne brukes strategisk”, at ”norske forskere bør få flere insentiver og mer praktisk hjelp 

til å søke midler internasjonalt” og at ”større forskergrupper gjør det gjennomgående bedre 

enn små. Kritisk masse i forskningsgrupper bør oppnås gjennom samarbeid på tvers av 

institusjonene”, Fakultetet må redegjøre for hvilke strategiske grep som skal tas for å følge 

opp evalueringsrapporten.  

 

For å tydeligere fakultetets intensjoner om å iverksette punktene i strategien må ord som 

”bør” erstattes med ”skal”, og en rekke uklare begreper må tydeliggjøres.  

 

Flere punkter i strategien virker feilplassert. Punktene må gjennomgås mht. plassering og 

språkliglig presisering.  

 

 

Spesifikke kommentarer  
 

Et grensesprengende universitet 
 

Pkt 1 flyttes til Læringsuniversitetet. Punktet erstattes av følgende punkt: 

 

”Fakultetet skal drive forskning av høy internasjonal standard innenfor basalmedisin, klinisk 

medisin og folkehelsevitenskap. Fakultetet skal utvikle sin forskning, utdanning og formidling 

slik at den i større grad bidrar til å sette agendaen for utviklingen av helsetjenesten.” 

 

Pkt. 5 flyttes til nytt pkt 2. Her erstattes ”bør” med ”skal”. Det er ikke god sammenheng 

mellom første og siste setning i dette punktet. Det bør vurderes om siste setning bør bli et eget 

punkt. I så fall bør dette utvides å omfatte både forskning og utdanning.  

 

I gammelt pkt. 2 erstattes ”tverrfaglig” med ”tverrfakultært”.  

 

I gammelt pkt. 3 klargjøres det hva som her menes med ”global helse”. De fleste ved 

fakultetet vil mene at de arbeider med problemer ”omkring global helse”.  

 

Gammelt pkt. 4 flyttes til Læringsuniversitetet. 

 

 

Læringsuniversitetet 
 

Her er det en rekke uklarheter: 
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I pkt. 7 sies det at ” Undervisningen skal i hovedsak være forskningsbasert, med noen 

elementer av erfaringsbasert læring.” Begrepet erfaringsbasert læring er uklart, spesielt mht. 

hvordan det står i forhold til forskningsbasert undervisning.  

 

Når erfaringsbasert læring er forklart, bør punktet endres til ”Undervisningen skal være 

forskningsbasert. Elementer av erfaringsbasert læring kan inngå”. ”Oppøving av evne til 

kritisk, konstruktiv og etisk refleksjon” kan erstattes med ”Oppøving i kritisk, konstruktiv og 

etisk refleksjon”.  

 

Pkt. 8 er uklart når det gjelder ”forskningsbasert utdanningskvalitet” og ”utdanningsledelse”. 

Dette er ressurskrevende utviklingsarbeid, og vi mener det ikke vil være effektivt at fakultetet 

skal utvikle denne kunnskapen. Arbeidet må være ledet sentralt fra UiO. Hvis fakultetet 

likevel vil utvikle slik kunnskap, må det i så utføres i nært samarbeid med UV-fakultetet. 

 

Siste setning i pkt. 11 må tydeliggjøres. Faglig og administrativ samhandling er vanligvis ikke 

alene nok til å bedre et utdanningsprogram. Dette punktet må presiseres.  

 

Vi kan ikke se at pkt. 12 har noe med et læringsuniversitetet å gjøre. Vi ser dette som et viktig 

instrument for rekruttering av spesialister. Dette punktet hører i så fall hjemme under 

overskriften Et samfunnsengasjert universitet.  

 

 

Et samfunnsengasjert universitet  

 
I pkt. 14 omtales ”høyverdig” utdanning. Dette er uklart. Hva med å erstatte dette med 

”udanning av topp internasjonal kvalitet”? 

 

Pkt. 15 erstattes av følgende punkt: ”Fakultetet skal utvikle sin forskning, utdanning og 

formidling slik at den i større grad bidrar til å sette agendaen for utviklingen av 

helsetjenesten”.  

 

Siste setning i pkt. 17 sløyfes. 

 

Et handlekraftig universitet  
 

Det er ikke samsvar mellom UiOs pkt. 18 og fakultetets pkt. 18. UiOs strategi sier klart at 

”Ressursene skal fordeles på basis av kvalitet og relevans i aktiviteter og miljøer, og de 

faglige prioriteringene skal legges til grunn”. Fakultetet ønsker ”at alle fagmiljøer skal ha 

mulighet for å løfte seg …..”. Det er uklart om dette skal gjøres på tvers av hele fakultet, eller 

via en faglig prioritering. Punktet inneholder mange elementer, og bør omfatte to selvstendige 

punkter.  

 

I pkt. 20 bør ”robuste tiltak for noen personer” erstattes av ”tiltak for noen miljøer”.  

 

18.11. 2011 
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