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Sak 07/11: Høring vedrørende strategisk plan og årsplan for medisinske fakultet 

 

På bakgrunn av denne saken ble det i forkant av dagens rådsmøte nedsatt et 

hurtigarbeidende utvalg, bestående av Petter Laake, Svend Davanger og Svein Olav Kolset.  

Utvalget har kommet frem til forslag på innspill til fakultetsledelsens planer fra IMBs 

instituttråd. Rådet bes kommentere høringsutkast og planer. 

 

Kommentarer fra rådet: 

 

 Rådet setter pris på at dekanatet sender sine planer ut på høring til instituttene.  

 Høringsuttalelsen fra IMBs utvalg gir fakultetet en presis og konstruktiv 

tilbakemelding.  

 Rådet har følgende tilleggskommentarer til høringsuttalelsen om strategi: 

o I forbindelse med NFRs fagevaluering av biologisk, medisinsk og helsefaglig 

forskning bør det tydeliggjøres hvordan fakultetet vil gå frem for å følge opp 

evalueringen med henblikk på styrke den basalmedisinske forskningen.   

o Pkt. 12 i strategien bør utvides til også å inkludere stillinger knyttet til 

masterstudiet i ernæring. 

o Pkt. 13 om e-læring må klargjøres. Hva tenkes det på her, og hvordan er det 

faktisk tenkt å forbedre e-læringsressursene? For å få gjennomført tiltaket 

anbefales det at det kun fokuseres på nåværende studenter.  

o Det ble uttrykt at fakultetet bør klargjøre sin strategi mht. utviklingen av 

administrative i forhold til vitenskapelige stillinger 

 Generelt sett oppfordrer IMB til økt konkretisering av punkter både i strategi og 

årsplan, spesielt med tanke på tiltak. Punktene bør formuleres i et språk som gjør det 

lettere å vite hva som faktisk skal følges opp og hvordan. Eksempler: 

o Årsplan, mål 2, tiltak 5: det er noe uforpliktende over det å skulle ”…evaluere 

Oslo’96…”. Usagnet bør styrkes og gjøres mer forpliktende. 

o Årsplan, mål 2, tiltak 5: det bør inkluderes et spesifikt tiltak for 

ernæringsstudiet som nå øker opptaket fra 20 til 35 studenter.  

 Restrukturering av årsplanen bør baserer på revidert strategi.  

 


