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Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Fakultetets årsplan bygger på UiOs årsplan, som angir 
noen tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå. 
 
I UiOs forslag til årsplan for 2017-2019 angis seks tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

• Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gi 
god oppfølging underveis 

• Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans 
gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles 
utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram 

• Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet 
• Rekrutteringsprosessen ved UiO skal forbedres 
• Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, 

og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og 
toppforskningsmiljøer 

• UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 
prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom 
aktiv dialog og samfunnskontakt 

 
De fire første punktene er en videreføring av tiltak fra årsplanen for 2016-2018. 

På bakgrunn av erfaringer fra tidligere prosesser med utarbeiding av årsplanen, ønsket fakultetet 
denne gang å involvere instituttene mer i arbeidet med årsplanen. Det ble derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av årsplan 2017-2019. Arbeidsgruppen har bestått av representanter 
fra ledelsen på fakultetet og instituttene. 

Arbeidsgruppens oppdrag har vært å legge frem et utkast til årsplan 2017-2019. Årsplanen skal følge 
UiOs mal for årsplanen og følge inndelingen Utdanning, Forskning og Organisasjon, 
Samfunnskontakt, Formidling og Innovasjon.  

Vedlagt følger et første utkast til årsplan for 2017-2019 til diskusjon i fakultetsstyret. Det tas sikte på 
endelig vedtak i fakultetsstyrets møte i september 2016. 
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Årsplan 2017-2019 – Det medisinske fakultet  
STRATEGIER OG VERDIER  

Et åpent, handlekraftig og lærende fakultet 
Ledelse og administrasjon av fakultetet skal være tydelig, åpen og inkluderende med en handlekraftig 
kultur, der alle tiltak skal være faktabaserte, forpliktende og etterprøvbare. 
Fakultetet skal tilstrebe en innovativ og lærende kultur, der så vel organisasjon som den enkelte 
medarbeider kontinuerlig utvikler seg. 
 
Utdanning, forskning og innovasjon 
Samvirke mellom utdanning, forskning, innovasjon skal være et bærende prinsipp i strategiske valg 
som fakultetet tar, da det her er en gjensidig avhengighet. Studiene og studiekvaliteten skal utvikles 
for å gjøre studentene til kunnskapsrike, reflekterte og etisk bevisste helsearbeidere, som senere i 
livet skal kunne takle nasjonale og internasjonale krav til god yrkesutøvelse Dette søkes blant annet 
ivaretatt i forbindelse med revisjonen av studieplanen for medisinstudiet. Fakultetet vil styrke 
utdanningsledelsen og organiseringen av studiene for å opprettholde og videreutvikle den høye 
standarden i alle studieprogram. Fakultetet skal drive en mål- og kvalitetsbevisst rekruttering, 
utdannelse og veiledning av stipendiater, der doktorgradskandidater etter endt forskerutdanning blir 
attraktive arbeidstakere. Fakultetet skal videreutvikle forskningskvaliteten ved å bidra til å skape 
forskningsgrupper og forskningsklynger som er robuste nok til å skape forskning på et høyt nivå, samt 
ved å lage insitamenter for å publisere i tidsskrifter av særlig høy kvalitet. . Det ligger et stort, 
urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet både hos studenter, forskere 
og andre ansatte. Vi vil fremme en tenkemåte blant våre studenter og ansatte som kan bidra til 
innovasjon “på alle livets veier”, i offentlige institusjoner, i helsevesenet, i globalt helsearbeid og som 
ledere, ansatte og gründere i næringslivet 
 
Internasjonalisering 
Internasjonalisering skal være tett integrert i all forskning og utdanning som skjer på fakultetet. 
Forskningssamarbeid rettet mot forskningsmiljøer i høyinntektsland skal i hovedsak drives av 
fagmiljøene. Institusjonelt samarbeid innen forskning og utdanning med sikte på 
kompetanseutvikling skal skje med et begrenset antall internasjonale partnere for å oppnå større 
tyngde i disse satsingene, og bli mer synlige i de institusjoner vi samarbeider med. 
 
Formidling og samfunnsoppdrag 
Fakultetet og våre forskere er forpliktet til å formidle den betydelige kunnskap som våre fagmiljøer 
besitter, og studentene skal oppfordres til å delta i samfunnsdebatten. Formidlingen skal rettes mot 
den brede offentlighet, helsetjenesten, brukere og pasienter, myndigheter, næringsliv og frivillige 
organisasjoner. Fakultet, studenter og fagmiljøer skal på en fri og uavhengig måte støtte opp under 
samfunnsgagnlig arbeid, der man har særlige forutsetninger for å bidra. 
 
 
 



Universitetet i Oslo 
Det medisinske fakultet 

   

Det medisinske fakultet  
Årsplan 2017-2019 Versjon 0.6 2 
 

Organisasjon, ledelse og rekruttering 
Styrking av lederskap på alle nivåer er en prioritert oppgave for at fakultetet skal nå sine mål. 
Rekruttering skal understøtte og speile en kontinuerlig fornying og omstilling av fakultetet. Det skal 
gjennomføres grundige rekrutteringsprosesser for alle typer personell, og de som ansettes skal få 
god oppfølging for å bli trygge og gode arbeidstakere som er godt kjent med fakultetets strategiske 
målsetning.  
 
Verdier og normer 
All aktivitet ved fakultetet skal tuftes på grunnleggende verdier og normer, som akademisk frihet, 
dokumentert kunnskap, fri meningsbrytning, etterrettelighet, åpenhet, solidaritet, engasjement, 
sjenerøsitet og hjelpsomhet.
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FORSKNING OG INNOVASJON  
 
Mål 1: Fakultetet skal ha en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering både fra nasjonale og 
internasjonale finansieringskilder 
Det er tydelige styringssignaler at det må satses betydelig mer for å innhente langt flere midler fra 
EU. Å vinne i konkurransen om internasjonale midler er et sikkert tegn på god forskningskvalitet.  
Gjennom Enhet for ekstern forskningsfinansiering tilbyr fakultetet målrettet og strategisk 
forskningsstøtte til store og internasjonale søknader i samhandling med instituttene. Det 
blir jevnlig gjennomført omfattende analyser over omfang og kvalitet av forskningspublisering for å 
identifisere faggrupper som har potensiale for å hente inn EU-midler.  I forkant av store utlysninger 
settes det sammen paneler av internasjonale fageksperter til å arbeide med søkergruppene til EU, 
Jebsen-senter, SFF, SFI og andre større nasjonale og internasjonale utlysninger. Dessuten har 
fakultetet hyrt inn på deltid en internasjonal konsulent som jobber tett opp mot søkere og 
søkergrupper med forbedring av søknader. Fakultetet arrangerer også flere målrettede skrivekurs for 
postdoktorer og forskere som vil søke EU (ERC og tematiske programmer). Fakultetet jobber med å 
styrke postgrant-støtten til forskere for å lette arbeidet med budsjettering og rapportering av tildelte 
EU prosjekter.  
 
Forventede resultater: 

• Ha økt antall tematiske søknader og flere får tilslag i Horisont 2020 sammenlignet med 
gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram 

• Ha økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 
7.rammeprogram 

 
Tiltak: 

• Arrangere internseminar til faste tider (fastsatt basert på utlysningsmønsteret i EU) der 
ledelse og utvalgte gruppeledere fordeler ansvaret for å dekomponere aktuelle utlysninger 
og identifisere muligheter ved instituttet. Seminaret vil representere en milepæl som sikrer 
at utlysningene blir grundig gjennomgått og at utvalgte forskere tar stilling til muligheter for 
egen gruppe og bidrar til å identifisere muligheter for andre. Seminaret følges opp med  

o rapport som går til fakultetets forskningsadministrative avdeling med henblikk på 
planlegging av støtte under utarbeidelse av søknader 

o vurdering av særskilt tilrettelegging i avdelingene (inkl frikjøp) 

• Årlig utlysning av 3 måneders frikjøpstipend for å utarbeide større søknader til EU og NFR. 

o Kriterier og volum må defineres. Fakultetet kan bidra med å utarbeide kriterier, 
utpeke hvilke områder det skal satses på og konsulenthjelp 

 
Mål 2: Styrket innovasjonsvirksomhet 
Det ligger et stort, urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet både hos 
studenter, forskere og andre ansatte. Et innovasjons- og entreprenørskapsprogram (InnovEnt) er 
opprettet og har som mål å utvikle innovativ kultur og tenkning hos alle som er tilknyttet fakultetet, 
der disse når innovative ideer oppstår har kunnskaper om hvordan ideene kan settes ut i livet ved å 
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benytte universitetets og samfunnets virkemiddelapparat til å utvikle egen organisasjon, 
samfunnsinstitusjoner og i noen tilfeller skape bedrifter.  
 
Forventede resultater: 

• Helseinnovatøreskolen er etablert, og alle institutter og fakultet har etablert mediekanaler 
for synliggjøring av innovasjonen.  

 
Tiltak: 

• Web-sider er etablert ved institutter og fakultet 
• Nye former for synliggjøring ut over web-sidene er gjennomført 
• Helseinnovatørskolens første modul er gjennomført 
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UTDANNING 
 
Mål 3: Videreutvikling av studieprogrammene. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle 
studieprogram 
Fakultetet vil fortsette sin offensive satsing på utdanningskvalitet. Det skal dreie seg om både 
revisjoner av eksisterende programmer, tiltak for å høyne kvaliteten på innholdet i undervisningen og 
bedre evaluering av studentenes kompetanse. Vi skal arbeide systematisk mot UiOs overordnede 
visjon for utdanningsvirksomheten og vi skal imøtekomme både helse- og utdanningspolitiske 
forventninger og krav. 
 
Forventede resultater: 

• Alle moduler i studieplanen Oslo 2014 er implementert 
• Alle skriftlige eksamener er digitalisert  på alle studieprogrammene 
• Nye undervisningsformer er implementert (for eksempel undervisning i bruk av ultralyd) 
• Mentorordningen i Oslo 2014 er implementert 
• Nasjonal eksamen er pilotert 
• Helsams masterprogrammer er restrukturert 
• Tverrfaglige og tverrprofesjonelle emner er utviklet 
• Emne(r) innenfor livsvitenskapsatsingen er påbegynt 

 
Tiltak: 

• Pilotering av nyskapende effektiviseringstiltak i undervisningenInstitutt for helse og samfunn 
vil ved opptak til masterprogrammene for 2017 midlertidig omdisponere studieplasser fra 
sykepleievitenskap til øvrige masterprogrammer på instituttet. Institutt for helse og samfunn 
vil innen mars 2017 legge fram forslag til varig omdisponering av studieplasser fra 
masterprogrammet i sykepleievitenskap.  

 
Mål 4: Fakultetet skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans 
gjennom bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer.  
Fakultetet vil fortsette sin satsing på bruk av digitalt støttede læringsformer og varierte 
undervisnings- og vurderingsformer. Arbeidet med gjenbruk og kvalitetssikring av digitale 
eksamensoppgaver vil også fortsette i årene som kommer. Fakultetet vil fortsette sitt samarbeid med 
Oslo kommune om tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for studenter i ernæring, medisin og 
geriatrisk sykepleie. 
 
Forventede resultater: 

• Øke tverrprofesjonell læring 
• Øke lærernes undervisningskompetanse 
• Sørge for at alle programmer arbeider målbevisst med arbeidslivsrelevansen av utdanningen 
• Utvikle og ta i bruk nye digitaliserte lærings- og evalueringsformer 

 
 
 



Universitetet i Oslo 
Det medisinske fakultet 

   

Det medisinske fakultet  
Årsplan 2017-2019 Versjon 0.6 6 
 

Tiltak: 

• Institutt for helse og samfunn vil pilotere praksis på sykehjem som en del av Oslo2014 
• Institutt for helse og samfunn vil ta i bruk forskningslaboratoriet eColab også til utvikling av 

undervisningsformer.  
• Mer bruk av praksis og kontakt med de viktigste arbeidsplassene vi utdanner kandidater til 

 
Mål 5: Fakultetet skal iverksette tiltak som styrker studentenes læringsmiljø og studentenes 
integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiet. 
 
Forventede resultater: 

• Mindre frafall og bedre studentgjennomføring 
 
Tiltak: 

• Kontinuerlig gjennomgang av resultater fra studiebarometer, frafallsrapport og lignende for å 
identifisere mulige tiltak for å bedre læringsmiljøet og studentenes integrering i våre 
fagmiljøer.  

• Følge opp tiltaksplanen mot frafall og evaluere virkningen av tiltakene.  
• Fakultetet vil stimulere, understøtte og formidle informasjon om tiltak som bedrer 

gjennomstrømming og ha et særlig fokus på arbeid med masteroppgaven 
• Nyskapende tiltak for integrering av studenter i fagmiljøet og forskning skal stimuleres og 

rapporteres med sikte på idespredning til alle fakultetets programmer 
• Styrket inkludering av studentforskning i temaer og problemstillinger generert av Oslo 

kommune 
 

Mål 6: Fakultetet skal styrke arbeidet med innovasjon i utdanning 
 

Forventede resultater: 
• Økt kunnskap og praktisk erfaring om innovasjon hos studentene 
 

Tiltak: 
• Etablere et undervisningsopplegg i innovasjon med totalt en halv ukeekvivalent i løpet av 

medisinstudiet og tilsvarende opplegg i masterstudiene.  
• Etablere et samarbeid med Inven2 eller med innovasjonsklyngene Oslo Medtech (OM), 

Nansen Neuroscience Network (NNN) og Oslo Cancer Cluster (OCC), der medisin- og 
masterstudenter i de elektive periodene i studiet får hospitere enten i Inven2 eller i dem 
nevnte innovasjonsklyngene.  
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ORANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 
 
Mål 7: Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn (Helsam) 
 
Forventede resultater: 

• Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn blir en del av UiOs masterplan for eiendom 
 
Tiltak: 

• Arbeide for at samlokalisering av Helsam blir en del av UiOs masterplan for eiendommer, slik 
at dette blir gis prioritet ved nye bygg eller frigjøring av lokaler ved reallokering av andre 
virksomheter,  

 
Mål 8: Fakultetet har et implementert kvalitetssikringssystem for helseforskning 
 
Forventede resultater: 

• All forskning foregår i henhold til kvalitetssikringssystemet 
 
Tiltak: 

• Alle relevante ansatte gjennomgår kurs i henhold til opplæringsplan 
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SAMFUNNSKONTAKT, INTERNASJONALISERING OG FORMIDLING 
 
Mål 9:Fakultetets forskning og utdanning skal synliggjøres i samfunnet 
 
Forventede resultater: 
 
Tiltak: 

• Styrke forskningsformidlingen både overfor allmennheten generelt (Forskningstorget, «Viten 
på lørdag» og andre seminarer) og mot særlige målgrupper. I dette inngår 
forskningsformidling på egne nettsider, via samarbeidspartnere, åpne portaler og i media, 
herunder også sosiale media. I tillegg til å produsere egne forskningssaker og drive aktivt 
medieinnsalg av forskningssaker både mot riksmedia, fagpresse og lokalpresse. 

• Tilbud til forskerne om kursing i medieinnsalg  
• Synliggjøre studiene ved Det medisinske fakultet overfor potensielle studenter, 

allmennheten generelt, samt mot helsesektoren og særlige målgrupper som 
brukerorganisasjoner, fagforeninger og potensielle arbeidsgivere. 

• Gjennomgå egen kommunikasjonsstrategi og etablere en kommunikasjonsplan med 
bakgrunn i UiOs og fakultetets årsplantiltak knyttet til kommunikasjon 

• Presentere tjenester som er tilgjengelig og av interesse for allmennheten, slik som 
Matvaretabellen.no er et godt eksempel på. 

• Fakultetet skal profilere sine toppforskningsmiljøer mot allmenheten, mot myndigheter og 
mot næringslivet ved at man ser til at disse får mer synlig eksponering i media, arrangere 
populærvitenskapelige presentasjonsmøter og invitere offentlige og private institusjoner til 
disse. 

• Etablere samarbeidsrelasjoner med videregående skoler, der klasser i biologfag inviteres til 
en lang ettermiddag med laboratoriearbeid og lett servering (for eksempel å analysere egne 
gener).   

• Systematisere presentasjonen av toppforsknings-/livsvitenskapsmiljøene i våre egne 
nettsaker med bruk av logo, standardsetning i bunnen av hver forskningssak, sterkere 
presisering i sosiale medier og medieinnsalg 

• Profilering av Livsvitenskap gjennom ulike arrangementer og seminarer, som for eksempel 
videreføring av «Viten på lørdag» - et tverrfakultært samarbeid 

• Økt vekt på internkommunikasjon for å øke bevisstheten om Det medisinske fakultet som 
Livsvitenskapsfakultet, forankring i fagmiljøene 

• Lage en plan for bedre engelskspråklig web 
 
Mål 12:Styrket internasjonalisering og inkludert globalt helsearbeid  
Fakultetet har fokusert det institusjonelle samarbeidet med et begrenset antall strategiske partnere i 
USA, Australia, Sør-Afrika, Etiopia, Kina og Russland. Det er fortsatt en målsetting å opprettholde en 
høy andel utveksling av studenter (ut og inn). 
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Forventede resultater: 
 
 
Tiltak: 

•  Institutt for helse og samfunn skal etablere Senter for global helse med solide 
samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt 
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VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE UTFORDRINGER 
 
Mål 13: Være attraktive for de beste forskere og undervisere 
Fakultetet vil ved nyansettelser av vitenskapelig personale legge vekt på å rekruttere personer som 
med en selvstendig profil har vist å kunne produsere forskning av høy kvalitet. Likeledes vil fakultetet 
legge vekt på at ansatte følges tett opp av sine nærmeste ledere og påser at kurs i forskningsledelse 
tilbys. Tydelige karriereveier for unge forskere er viktig.  Fakultetet vil legge til rette for å tilsette ved 
kallelse av forskere som i sterk internasjonal konkurranse har vist at de er unike forskertalenter som 
fakultetet må sikre seg.  
 
Forventede resultater: 

• Ha redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte 
• Bedre fakultet i forskningen 
• Ansette forskere som har potensial til å hente inn mye eksterne ressurser 
• Det medisinske fakultet skal være en attraktiv arbeidsplass for internasjonale og nasjonale 

toppforskere  
 
Tiltak: 

• Etablere et karriereutviklingsprogram 
• Større grad av kallelser 
• Bruk av innstegsstillinger 
• Legge til rette for større forskermobilitet 

 
Mål 14: Styrke sektorsamarbeidet 
 
Forventede resultater: 
 
Tiltak: 

• Samarbeid med universitetssykehusene 
• Fakultetet vil styrke utdanning og forskning mot kommune- og primærhelsetjenesten; 

særskilt videreutvikle samarbeidet med Oslo kommune. 
• Tilby kommunen akademisk ekspertise innen relevante fagområder 
• Etablere samarbeid med sykehjem for utplassering av fakultetets studenter  
• Starte samarbeid med kommunale enheter om utdannelse av «offentlige» PhD-kandidater 
• Helsam skal utdanne to «offentlige» PhD-kandidater i samarbeid med Oslo kommune 
• Fakultetet og samarbeidende fakulteter skal bidra til den nye spesialistutdannelsen med 

vitenskapelig og pedagogisk kompetanse til de regionale helseforetakene/ 
universitetssykehusene. 
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RESULTATINDIKATORER MED AMBISJONER 

Ambisjoner
2017

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 49,0

Gjennomsnittlig gjennomføringstid phd 3,5

Studentmobilitet - andel utvekslingsstudenter 9,6

Publikasjonpoeng per vitenskapelig årsverk 1,1

EU-tildeling - volum 77 000

NFR-tildeling - volum 228 000

Resultatindikatorer med ambisjoner

 

 
Ambisjoner

2017

Antall publikasjonspoeng 803

Antall vitenskapelige årsverk inkl.stipendiater 725

Antall utvekslingsstudenter 193

Antall nye studiepoeng 1 644

Antall heltidsekvivalenter (høst) 2 013

Grunnlagsdata for resultatindikatorene
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