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Årsplan 2017-2019 

Årsplanen er rullerende, med årlig revidering.  
 
I UiOs årsplan er det definert sentrale virksomhetsovergripende tiltak hvor gjennomføring av tiltak 
skal skje i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen. Tiltak som skal gjennomføres i 2017 er: 

 Arbeidsmiljøutvikling 

 Innovasjonsløftet 

 Karrierepolitikk 

 Læringsmiljø og utdanningskvalitet 

 Masterplan for eiendommer 

 Plattform for universitetsledelse 

 IT-infrastruktur for forskning og utdanning 
 
UiOs årsplan for 2017-2019 angir seks tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

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

 Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans. 

 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. 

Fakultetsledelsen legger nå frem en årsplan som i stor grad bygger på UiOs årsplan, men samtidig tar 
med seg de tiltak og aktiviteter som ikke er gjennomført fra planen for perioden 2015-2017.  

Fakultetets årsplan er utarbeidet i nært samarbeid med instituttene. En arbeidsgruppe med 
representasjon fra alle enheter har utarbeidet ved vedlagte forslaget. 

Fakultetets årsplan for 2017-2019 deles inn i følgende kapitler: 

 Forskning 

 Innovasjon 

 Utdanning 

 Organisasjon, ledelse og administrasjon 

 Samfunnskontakt, internasjonalisering og formidling 

 Virksomhetsovergripende utfordringer 
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Arbeidsgruppen har forsøkt å lage en enkel årsplan med få og konkrete tiltak. Tiltakene skal også 
være mulig å gjennomføres i en periode preget av betydelige budsjettkutt.  

Målindikatorer 
Målindikatorene for 2017 ble utarbeidet i fjor. Det legges ikke opp til en revisjon av disse. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til Årsplan 2017-2019 
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Årsplan 2017-2019 – Det medisinske fakultet  
STRATEGIER OG VERDIER  

Et åpent, handlekraftig og lærende fakultet 

Fakultetets ledelse og administrasjon skal være tydelig, åpen og inkluderende med en handlekraftig 

kultur, der alle tiltak skal være faktabaserte, forpliktende og etterprøvbare. 

Fakultetet skal tilstrebe et innovativt og lærende miljø, der så vel organisasjon som den enkelte 

medarbeider kontinuerlig utvikler seg. 

 

Utdanning, forskning og innovasjon 

Samvirke mellom utdanning, forskning og 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. I alle studieprogram vil 

fakultetet styrke utdanningsledelsen og organiseringen av studiene for å opprettholde og 

videreutvikle den høye standarden. Fakultetet skal også drive en mål- og kvalitetsbevisst 

rekruttering, utdannelse og veiledning av stipendiater og postdoktorer (via det nyetablerte 

karriereutviklingsprogrammet ved fakultetet), slik at de blir attraktive arbeidstakere ikke bare i 

akademia men for samfunnet forøvrig. Fakultetet skal ivareta og videreutvikle forskningskvaliteten 

ved å bidra til å skape forskningsgrupper og forskningsklynger som er robuste nok til å skape 

forskning på et høyt nivå. Målet er at våre forskere er attraktive samarbeidspartnere og vinner i 

konkurransen om eksterne forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt. 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. For å utvikle og ivareta høy kvalitet innen utdanning, forskning og 

innovasjon vil vi arbeide for et styrket tverrfaglig samarbeid med andre fakulteter ved UiO, 

næringsliv, Oslo kommune samt å tilstrebe til enhver tid gode samarbeidsrelasjoner med våre 

universitetssykehus (OUS og Ahus) da de er våre viktigste samarbeidspartnere.  

 

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 
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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. 

 

Organisasjon, ledelse og rekruttering 

Styrking av lederskap på alle nivåer er en prioritert oppgave for at fakultetet skal nå sine mål. 

Rekruttering skal understøtte 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..  

 

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. 

 

Økonomi 

Fakultetet er inne i en omstillingsperiode med lavere basisfinansiering. Dette innebærer en streng 

prioritering av fakultetets satsinger i årsplanperioden. Prioriterte satsinger i planperioden innebærer 

tiltak som vil kunne generere fremtidige inntekter, som økning av eksterne inntekter og forbedring av 

studiekvalitet. 
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FORSKNING  

 

Mål 1: Fakultetet skal ha en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering både fra nasjonale og 

internasjonale finansieringskilder 

Gjennom forskerstøtteapparatet ved fakultetet, Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF), tilbyr 

fakultetet i samhandling med instituttene en målrettet og strategisk forskningsstøtte til store 

søknader fra EU, Jebsen-senter, Forskningsrådet og andre internasjonale utlysninger.  

 

Tiltak: 

 Identifisere potensielle søkermiljø og bistå i arbeidet om gode søknadsprosesser. 

 Ledere på alle nivåer må sørge for å oppmuntre og dyktiggjøre forskere til å skrive flere og 

bedre  

 Senterleder og forskningsgruppeledere skal se til at forskere blir tidligere uavhengige 

prosjektledere 

 EEF skal arbeide tett mot fagmiljøene for å tilby sine støttefunksjoner for bedre 

søknadsskrivinger. 

 Invitere forskningsgruppeledere og forskere til informasjonsseminarer i god tid før ulike 

utlysninger fra EU og fra Forskningsrådet   

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Øke antallet tematiske søknader og flere tilslag i Horisont 2020 

 Øke antallet ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 

7.rammeprogram 

 Øke antallet søkere til Marie Curie og COFUND- programmene 

 Søke Scientia Fellows II søknad i COFUND- programmet høsten 2017 

 Øke antall FriPro og tematiske søknader med tilslag i Forskningsrådet 
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INNOVASJON 

 

Mål 2: Styrket innovasjonsvirksomhet  

Fakultet ønsker gjennom utdanningene, doktorgrads- og postdoktorprogrammer å fremme økt 

kompetanse innen innovasjon, entreprenørskap og tjenesteutvikling i helsevesenet og annen 

helserelatert virksomhet.  

 

Tiltak: 

 Web-sider om innovasjon ved fakultetet og enheter skal utvikles og vedlikeholdes  

 Etablere innføringskurs i innovasjon for alle studenter første studieår, samt tilby valgfrie kurs 

i innovasjon og entreprenørskap i de elektive studieperiodene i medsinistudiet 

 Tilby valgfrie kurs i innovasjon til phd-studenter og i postdoktorprogrammet 

 Etablere Helseinnovatørskolen i samarbeid med NTNU og Karolinske institutet 

 Etablere et undervisningsopplegg i innovasjon i alle studieprogrammer 

 Etablere en møteplass der studenter, forskere og andre ansatte ved UiO møtes for å utvikle 

side ideer.  

 Forankre samarbeid med næringsliv og nærinsgklynger (bl.a. Oslo Cancer Cluster, 

OsloMedTech, Nansen Neuro Network, Norin, Oslo Life Science Cluster, Oslo Tech) om 

innovasjonsaktivitetene ved fakultetet og samarbeid med fagmiljøene 

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Helseinnovatørskolen er etablert 

 Studenter og forskere gis anledning til å skaffe seg innsikt i hvordan nytenkning kan bli satt ut 

i liv til det beste for pasienter, helsevesenet og samfunnet for øvrig. 

 Fakultetet har etablert mediekanaler for synliggjøring av innovasjonen.  

 Flere nærings ph.d. og offentlig sektor ph.d.  

 Økt kunnskap og praktisk erfaring om innovasjon hos studentene 
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UTDANNING 

 

Mål 3: Videreutvikling av studieprogrammene.  

Fakultetet vil fortsette sin offensive satsing på utdanningskvalitet gjennom revisjoner av eksisterende 

programmer, samt gjennomføre tiltak for å øke kvaliteten av undervisningen og med bedre 

evaluering av studentenes kompetanse.  

 

Tiltak: 

 Pilotering av nyskapende effektiviseringstiltak i undervisningen.  

o Teambasert læring 

o «Flipped classroom» 

o «Blended» læring 

o E-læringsressurser for studenter og lærere 

o Podcasting 

o Digitalisering av sensur  

 Utvikle ultralydundervisning for studenter  på studieprogrammet i medisin 

 Styrke klinisk ferdighetstrening i medisinutdanningen 

 Institutt for helse og samfunn vil ved opptak til masterprogrammene for 2017 midlertidig 

omdisponere studieplasser, og innen mars 2017 legge frem forslag til varig omdisponering, 

fra sykepleievitenskap til øvrige masterprogrammer på instituttet.  

 Sluttføre utredningen om alternative opptaksformer på profesjonsstudiet i medisin  

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Alle moduler i den nye studieplanen i medisin, Oslo 2014, med nye undervisningsformer og 

digitale eksamener, samt elektive emner og gjennomføre pilotering av mentorordning skal 

være sluttført.   

 Nasjonal eksamen i profesjonsstudiet i medisin er pilotert 

 Ultralydundervisning i basalfag og kliniske fag for medisinstudenter er implementert 

 Institutt for helse og samfunns masterprogrammer er omstrukturert 

 Pilot for alternative opptakskriterier er gjennomført 

 

 

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, odontologi, 

medisin og geriatrisk sykepleie. 

 

Tiltak: 

 Fakultetet vil pilotere praksis på sykehjem som en del av Oslo2014 
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 Mer bruk av praksis og kontakt i de elektive perioder med viktige fremtidige arbeidsplasser i 

helseinstitusjoner og andre relaterte virksomheter  

 

Forventede resultater 2017 -2019: 

 Øke andel digitaliserte lærings- og evalueringsformer 

 Øke tverrprofesjonell læring 

 

Forventede resultater 2019: 

 Styrket arbeidslivsrelevansen av utdanningene 

 

 

Mål 5: Fakultetet skal iverksette tiltak som styrker studentenes læringsmiljø og studentenes 

integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiet. 

 

Tiltak: 

 Identifisere problemer ved gjennomføring av studier ved gjennomgang av 
studiebarometeret, frafallsanalyser etc. og bidra til at disse problemene blir redusert 

 Fakultetet vil stimulere, understøtte og formidle informasjon om tiltak som bedrer 

gjennomstrømming og ha et særlig fokus på arbeid med masteroppgaven 

 Økt bruk av tema fra sektorer i Oslo kommune i masteroppgaver, prosjektoppgaver og 

studentforskning. 

Forventede resultater 2017: 

 Fakultetet skal ha styrket introduksjonsopplegg og mottak 

 Fakultet har bidratt til erfaringsdeling og sprednings av god praksis 

 

Forventede resultater 2019: 

 Frafallet er redusert i de ulike programmene (vektlegging av de første to semestre?) 

 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene 

 Økt andel bachelor-, master og PhD-studenter som gjennomfører på normert tid 
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ORANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 

 

Mål 6: Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn (Helsam) 

Institutt for helse og samfunn er i dag lokalisert på Ullevål og i to bygg i Forskningsveien. En 

forutsetning for å få best mulig effekt av sammenslåingen av de to instituttene i 2010, var 

samlokalisering. 

 

Tiltak: 

 Arbeide for at samlokalisering av Helsam blir en del av UiOs masterplan for eiendommer 

 Arbeide for en alternativ plassering av Helsam i det nye lokalsykehuset som skal bygges på 
Aker-tomten 

 

Forventede resultater 2019: 

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

 

 

Mål 7: Fakultetet har et implementert kvalitetssikringssystem for helseforskning 

For å sikre at kvalitetssystemet fungerer optimalt har fakultetet har fakultetet styrket arbeidet med 

internkontroll for forskning.  

 

Tiltak: 

 Alle relevante ansatte gjennomgår kurs i henhold til opplæringsplan 

 Alle forskningsprosjekt skal registreres i UiOs nye prosjektregister 

 

Forventede resultater 2017: 

 All forskning foregår i henhold til kvalitetssikringssystemet 
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SAMFUNNSKONTAKT, INTERNASJONALISERING OG FORMIDLING 

 

Mål 8:Fakultetets forskning og utdanning skal synliggjøres i samfunnet 

Fakultetet skal styrke forskningsformidlingen både overfor allmennheten generelt (Forskningstorget, 

«Viten på lørdag» og andre seminarer) og mot særlige målgrupper.  

Fakultetet skal synliggjøre studiene ved fakultet overfor potensielle studenter, allmennheten 

generelt, samt mot helsesektoren og særlige målgrupper som brukerorganisasjoner, fagforeninger og 

potensielle arbeidsgivere.  

 

Tiltak: 

 Tilbud i medietreningskurs til forskerne  

 Etablere en kommunikasjonsplan med bakgrunn i UiOs og fakultetets årsplantiltak 

 Implementere en forbedret engelskspråklig web 

 

Forventede resultater 2019: 

 Større nasjonal og internasjonal kunnskap om fakultetets forskning og utdanninger i 

samfunnet og øke allmennkunnskapen om medisinsk forskning og utdanning. 

 

Mål 9:Styrket internasjonalisering  

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). 

 

Tiltak: 

  Arrangere seminar mellom noen av våre forskningsgrupper og partnergrupper ved Peking 

University Health Science Center i Beijing 

 Nettverksmøter og tildeling av prosjektmidler til forskningsgrupper med fellesprosjekter i 

Kina, Russland og Sør-Afrika 

 Hospitering ved Medfak og UiO av nøkkelpersonell fra administrasjonen ved Jimma 

University, Etiopia 

 Mobilitetsstipend for forskere på korte opphold i Sør-Afrika, Russland og Kina 

 Mobilitetsstipend for lærere på korte opphold ved anerkjente universitet for å styrke 

nyskapende undervisning 

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Økt forskningssamarbeid innen stamcelleforskning, kardiologi, palliativ behandling, kreft, og 

nanoteknologi med fokus på pasientnær forskning i St.Petersburg, Russland. 

 Styrket forskning- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika (Universitetene Cape Town og 

Stellenbosch) 

 Flere felles forskningsprosjekter innen kreftforskning og revmatologi i Beijing, Kina 

 Styrket PhD program ved Jimma University, Etiopia 

 Styrket forsknings- og studieadministrasjon ved Jimma University, Etiopia 

 Økt studentutveksling 

 



Universitetet i Oslo 
Det medisinske fakultet 

      

9 
Årsplan 2017-2019 

VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE UTFORDRINGER 

 

Mål 10: 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 og som er i stand til å 

hente eksterne forskningsmidler. Tydelige karriereveier for unge forskere er viktig.   

 

Tiltak: 

 Etablere et karriereutviklingsprogram (postdoktorprogrammet) 

 Redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger 

 Bruk av kallelser der det er strategisk viktig 

 Bruk av innstegsstillinger der det er ønskelig 

 

Forventede resultater 2019: 

 Redusert tid for rekruttering av vitenskapelige ansatte 

 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi 

 Ansette flere forskere som har potensial til å hente inn mye eksterne forskningsmidler (2019) 

 Øke forskermobilitet 

 

 

Mål 11: Styrke sektorsamarbeidet 

Universitetssykehusene og kommune- og primærhelsetjenesten er viktige samarbeidspartnere for 

fakultetet. Fakultetet vil bruke de samarbeidsarenaer som er etablert til å videreutvikle samarbeidet 

for å styrke utdanningene og forskningen. 

 

Tiltak: 

 Etablere samarbeid med sykehjem for utplassering av fakultetets studenter  

 Starte samarbeid med kommunale enheter om utdannelse av «offentlige» PhD-kandidater 

 Bidra til den nye spesialistutdannelsen for leger med vitenskapelig og pedagogisk 

kompetanse 

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Utdanne årlig to «offentlige» PhD-kandidater i samarbeid med Oslo kommune 

 Etablert praksisutplassering i sykehjem i medisinstudiet (siste semester og i elektive perioder) 

 En vertskapsmodell for plassering av eksterne prosjekter er etablert mellom fakultetet og 

universitetssykehusene  

 Flere kjernefasiliteter blir driftet i felleskap mellom fakultetet og OUS.  
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Vedlegg 1 

RESULTATINDIKATORER MED AMBISJONER FOR 2017 
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           Vedlegg 2 

 

FORSKNING Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 1 Fakultetet skal ha en betydelig økning i 

ekstern forskningsfinansiering både fra nasjoanale 

og internasjonale finansieringskilder

Identifisere potensielle søkermiljøer og bistå i 

arbeidet om gode søknadsprosesser
AU AU AU AU AU

Ledere på alle nivåer må sørge for å oppmuntre og 

dyktiggjøre forskere til å skrive flere og bedre
AU AU AU AU AU

Senterledere og forskningsgruppeledere skal se til 

at forskere blir tidligere uavhengige 

prosjektledere

A AU AU AU AU

EEF skal arbeide tett mot fagmiljøene for å tilby 

sine støttefunksjoner for bedre søknadsskrivinger
AU

Invitere forskningsgruppeledere og forskere til 

informasjonsseminarer i god tid før ulike 

utlysninger fra EU og fra Forskningsrådet

A AU AU AU AU

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 

 

INNOVASJON Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 2 Styrket innovasjonsvirksomhet

Web-sider om innovasjon ved fakultet og enheter 

skal utvikles og vedlikeholdes 
AU AU AU AU AU

Etablere innføringskurs i innovasjon for alle 

studenter første studieår, samt tilby valgfrie kurs i 

innovasjon og entrepresørskap i de elektive 

studieperiodene i medisinstudiet

AU

Tilby valgfrie kurs i innovasjon til phd-studentene 

og i postdoktorprogrammet
AU

Etablere Helseinnovatør i samarbeid med NTNU og 

Karolinska institutet
AU

Etablere et undervisningsopplegg i innovasjon i 

alle studieprogrammer
A AU AU

Etablere en møteplass der studenter, forskere og 

andre ansatte ved UiO møtes for å utvikle sine 

ideer.

AU

Forankre samarbeid med næringsliv og 

næringslivsklynger (bl.a. Oslo Cancer Cluster, 

OsloMedTech, Nansen Neuro Network, Norin, Oslo 

Life Science Cluster, Oslo Tech) om 

innovasjonsaktivitetene ved fakultetet og 

samarbeid med fagmiljøene.

AU

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 
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Vedlegg 2 

UTDANNING Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 3 Videreutvikling av studieprogrammene. UiOs 

felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle 

studieprogram

Pilotering av nyskapende effektiviseringstiltak i 

undervisningen
A U U U

Utvikle ultralydundervisning for studenter på 

studieprogrammet i medisin
AU U U

Styrke klinisk ferdighetstrening i 

medisinutdanningen
A U

Institutt for helse og samfunn vil ved opptak til 

masterprogrammene for 2017 midlertidig 

omdisponere studieplasser, og innen mars 2017 

legge frem forslag til varig omdisponering, fra 

sykepleievitenskap til øvrige masterprogrammer 

på instituttet.

A AU

Sluttføre utredningen om alternative 

opptakskriterier på profesjonsstudiet i medisin
AU

Tiltak 4 Fakultetet skal styrke studentenes 

læringsutbytte og utdanningenes 

arbeidslivsrelevans gjennom bruk av nyskapende 

og studentaktive lærings- og vurderingsformer

Fakultetet vil pilotere praksis på sykehjem som del 

av Oslo 2014
A U

Mer bruk av praksis og kontakt i de elektive 

perioder med viktige arbeidsplasser i 

helseinstitusjoner og andre relaterte virksomheter 

AU U U U

Mål 5 Fakultetet skal iverksette tiltak som styrker 

studentenes læringsmiljø og studentenes 

integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging 

underveis i studiet.

Identifisere problemer ved gjennomføring av 

studier ved gjennomgang av studiebarometeret, 

frafallsanalyser etc. og bidra til at disse 

problemene blir redusert

AU U U U

Fakultetet vil stimulere, understøtte og formidle 

informasjon om tiltak som bedrer 

gjennomstrømming og ha et særlig fokus på arbeid 

med masteroppgaven

A U U U

Økt bruk av tema fra  sektorer i Oslo kommune i 

masteroppgaver, prosjektoppgaver og 

studentforskning.

A U U U

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 
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ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 6 Samlokalisering av Institutt for helse og 

samfunn

Arbeide for at samlokalisering av Institutt for helse 

og samfunn blir en del av UiOs masterplan for 

eiendom

AU U

Arbeide for en alternativ plassering av Helsam  i 

det nye lokalsykehuset som skal bygges på Aker-

tomten

AU U

Mål 7 Fakultetet har et implementert 

kvalitetssikringssystem for helseforskning

Alle relevante ansatte gjennomgår kurs i henhold 

til opplæringsplan
A U U U U

Alle forskningsprosjekt skal registreres i UiOs nye 

prosjektregister
A U U U U

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 

 

SAMFUNNSKONTAKT, INTERNASJONALISERING OG 

FORMIDLING Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 8 Fakultetets forskning og utdanning skal 

synliggjøres i samfunnet

Tilbud i medietreningskurs til forskere AU

Etablere en kommunikasjonsplan med bakgrunn i 

UiOs og fakultetets årsplantiltak
AU U U U U

Implementere en forbedret engelskspråklig web AU AU AU AU AU

Tiltak 9 Styrket internasjonalisering

Arrangere seminar mellom noen av våre 

forskningsgrupper og partnergrupper ved Peking 

University Health Science Center i Beijing

AU

Nettverksmøter og tildeling av prosjektmidler til 

forskningsgrupper med fellesprosjekter i Kina, 

Russland og Sør-Afrika

AU

Hospitering ved Medfak og UiO av 

nøkkelpersonaell fra administrasjonen ved Jimma 

University, Etiopia

AU

Mobilitetsstipend for forskere på kortere opphold i 

Sør-Afrika, Russland og Kina
AU

Mobilitetsstipend for forskere på korte opphold 

ved anerkjente universitet for å styrke nyskapende 

undervisning

AU

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 
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VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE UTFORSDRINGER Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 10 Være attraktive for de beste forskere og 

undervisere

Etablere et karriereutviklingsprogram 

(Postdoktorprogrammet)
AU

Redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid for 

vitenskapelige stillinger
AU AU AU AU AU

Bruk av kallelser der det er strategisk viktig A U U U U

Bruk av innstegsstillinger der det er ønskelig A U U U U

Mål 11 Styrke sektorsamarbeidet

Etablere samarbeid med sykehjem i Oslo for 

utplassering av fakultetets studenter
A U U U

Starte samarbeid med kommunale enheter om 

utdannelse av "offentlige" PhD-kandidater
A U U

Bidra til den nye spesialistutdannelsen for leger 

med vitenskapelig og pedagogisk kompetanse
A U U U U

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 
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