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Vi viser til oversendte dokumenter 21.10.11, og takker for muligheten til å gi innspill på utkast til 

Strategisk plan 2010- 2020 og Årsplan 2012 – 2014. Utkast til høringsbrev har vært behandlet i 

Forskningslederforum og i Instituttråd, og innspill fra disse fora er innarbeidet i kommentarene 

nedenfor. Vi har valgt å konsentrere kommentarene rundt de punkter hvor vi har særskilte 

merknader eller forslag til endringer.  

Det er nødvendig å styrke klinisk forskning – forslag om nytt tiltakspunkt  

Flere steder i strategisk plan og i årsplan omtales både a) ønsket om å konsentrere ressursene om 

et mindre antall satsinger slik at forskningsmiljøene sikres tilstrekkelig masse og ressurser til å 

forske på høyt nivå og b) behovet for å utvikle bredden innenfor medisinsk og helsefaglig forskning.  

I utgangspunktet deler vi denne vurderingen, men vi er likevel redd for at en for sterk begrensing i 

antall satsninger kan svekke viktige sider av den kliniske forskningen som er essensiell for 

opprettholdelse av de akademiske fagmiljøene i Klinmed. Dette er også vesentlig med tanke på god 

forskningsbasert studentundervisning.   

Det unike for de fleste vitenskapelige ansatte ved Klinmed er nettopp den nære kontakt med 

pasienten og muligheten til å drive pasientnær klinisk forskning på et høyt internasjonalt nivå. 

Flere av de kliniske avdelingene er blant de største i landet med stor pasienttilgang. Klinisk 

forskning innebærer innsamling av pasientdata av ulik art fra non-invasive og omfattende invasive 

undersøkelser til journaldata. Data må samles inn når pasienten er tilstede, noe som ikke alltid er 

like forutsigbart. Dette gjør at klinisk forskning kan være svært tidskrevende og ikke alltid like 

produktiv som f eks ren laboratorieforskning mhp publikasjonsavkastning. Vi ønsker at det 

medisinske fakultet iverksetter tiltak som ivaretar og styrker denne del av forskningen i samarbeid 

med universitetssykehusene (OUS og Ahus). 

 

Vi vil med dette som utgangspunkt foreslå følgende nye tiltakspunkt i Årsplan 2012 - 2014: 

 

Nytt tiltak xx: Styrking av den kliniske forskningen ved det medisinske fakultet  

For å understøtte undervisningen og legge til rette for pasientnær, klinisk forskning på et 

høyt internasjonalt nivå, skal det medisinske fakultet ivareta og styrke den kliniske 

forskningen de kommende år 

Teknisk vil vi foreslå at det nåværende tiltak 10 flyttes inn under tiltak 8, og at det opprettes et nytt 

tiltak 10 under ”Et handlekraftig universitet”. 
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Nedenfor vil vi kommentere noen utvalgte tiltakspunkter i fakultetets forslag: 

 

Tiltak 1: Utvikling av programporteføljen 

Fakultetet fremhever i sin prioriterte strategi nr 3 sitt særlige ansvar og kompetansepotensiale for å 

styrke kunnskapsutvikling og undervisning omkring global helse, uten at dette følges synlig opp på 

tiltakssiden. Vi vil derfor foreslå følgende nye kulepunkt under tiltak 1: 

 Innarbeiding av temaet global helse i de ulike programmer 

 

Tiltak 4: Varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruk av digitalt støttede 

læringsformer 

Vi støtter dette tiltaket, og vil spesielt understreke behovet for økt oppmerksomhet mot 

studentenes ferdighetstrening og -testing. I tillegg vil vi anbefale å arbeide for nasjonale e-

læringsbaser, slik at studenter ved landets ulike medisinske fakulteter kan nyttiggjøre seg e-

læringsmoduler på tvers av studiesteder.   

 

Tiltak 5: Plan for kvalitetsforbedrende tiltak på alle studieprogrammer  

Vi er glad for fakultetets tydelige ambisjoner om å styrke studiekvaliteten og støtter dette fullt ut. 

Til de foreslåtte kulepunkter under tiltak 5 har vi følgende merknader: 

 Kulepunkt 3 om regelmessige vurderinger av lærernes undervisningsprestasjoner: Det er viktig 

at fakultetet etablerer et system for hvordan resultatet av disse regelmessige vurderingene skal 

følges opp 

 Kulepunkt 4 om evaluering av Oslo 96: Det er viktig at den kliniske undervisningen blir 

vektlagt i dette arbeidet 

 

Den valgte matriseorganisering av undervisningen skaper situasjoner som tidvis er vanskelige å 

håndtere. Vi vil derfor foreslå følgende nye kulepunkt under tiltak 5: 

 Fakultetet skal tydeliggjøre ansvaret for forankring av undervisning (studiedekan, 

instituttleder, undervisningsledere, semesterutvalgsledere mv) 

Vi mener det er behov for en tydeliggjøring av ansvar og oppgaver for å oppnå mest mulig 

kontinuitet i undervisningen i det enkelte fag, en tydelig styring av undervisningsplanleggingen og 

en tydelig ansvars- og oppgavefordeling mellom de administrative semesterkoordinatorene og de 

vitenskapelige semester- og undervisningsledere. Dette vil i sin tur kunne bidra til reduksjon i 

tidkrevende ad-hoc-arbeid fordi lærerne ikke kan stille på de planlagte tidspunkter, reduksjon i 

utbetaling av bilagslønn fordi det ikke er skaffet tilstrekkelige lærekrefter i enkelte fag og unngåelse 

av dublert undervisning/manglende undervisning fordi lærerne ikke har koordinert sine 

undervisningstema. En sterkere forankring av undervisningsansvaret vil føre til at kvaliteten på 

faglige avgjørelser styrkes. Generelt mener vi også at en tydeliggjøring av ansvar for undervisning 

vil bidra til å styrke undervisningens posisjon i forhold til andre oppgaver. 
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Tiltak 16: Karriereveier for våre kandidater 

Dette tiltaket bør konkretiseres og tydeliggjøres. Vi velger å tolke ”tydeliggjøring av karriereveier” 

som at fakultetet vil arbeide for endringer i stillingsstrukturen, og støtter tiltaket ut fra dette. Det er 

for det første behov for flere post-Doc stillinger for å gi karrieremuligheter for våre kandidater. 

Videre ville det være ønskelig med mulighet for mer fleksible stillinger, f eks 50/50-stillinger 

mellom Helseforetak og UiO, for å bedre muligheten for dobbelt-løp med forskningsprogram mot 

doktorgrad og post-Doc parallelt med klinisk utdannelse mot spesialitet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ivar Prydz Gladhaug     Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Instituttleder      Kst. Administrasjonssjef 

 

 


