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Innledning 

 

Forslag til årsplan for det medisinske fakultet er utarbeidet av en arbeidsgruppe 

oppnevnt av fakultetets lederforum (som består av dekanatet, 

fakultetsdirektør, instituttlederne + NCMM leder, deres respektive 

administrative ledere samt fakultetsadministrasjonens seksjonsledere). 

Arbeidsgruppen, som ble oppnevnt, består av: 

 

Elin Rosvold, Jens Petter Berg og Eivind Engebretsen fra dekanatet 

Linda Teigland Helgesen, Kyrre Vigestad fra IMB 

Thea Engelsen og Terje Hagen fra Helsam 

Julie Nybakk Kvaal og Hans Mossin fra Klinmed 

Elisa Bjørgo fra NCMM 

Anita Robøle og Gaute Frøisland fra fakultetsadministrasjonen 

 

Utsatt styrebehandling fra oktober 

 

Årsplanen ble behandlet i lederforum den 22. september og lagt fram for IDF 

og utsendt til styret for vedtak til styremøte i oktober. Styret skulle behandlet 

saken på styremøte i oktober. Saken ble utsatt behandlet til dagens møte den 

15. desember, da styret besluttet, etter forslag fra studentrepresentantene, og 

sende årsplanen på høring/uttalelseh til MSU (medisinsk studentutvalg). MSU 

kom med sine innspill den 23. november og deltok i et arbeidsmøte den 25. 

november sammen med arbeidsgruppen for årsplanen. De omforente 

endringer, som følge av studentenes innspill, er behandlet og her merket med 

rødt i teksten for å vise styret disse.  



 

Saksframstilling: 

 

Årsplanen for 2021 – 2023 skal ta utgangspunkt UiOs nye 2020 – 2030 strategi, 

som endte opp med fire ambisjoner: 

 

 UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

 UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape 

en bedre verden 

 UiO skal styrke dialogen med omverden og arbeide for at kunnskap 

tas i bruk 

 UIO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- 

og studiested  

 

Basert på de fire ambisjonene med tilhørende mål som UiO sitt styre behandlet 

på sitt styremøte i juni, delte vår arbeidsgruppe arbeidet inn i fire grupper, 

etter de fire ambisjonene i UiO sin 2020 – 2030 strategi. For hver ambisjon har 

vi, etter en prosess, bygget en bro fra gjeldende årsplan for 2020-2021, til en ny 

årsplan for perioden 2021 – 2023.  

 

Styrende dokumenter for arbeidet har vært:  

 

1) Gjeldende årsplan 2020- 2021 for MED og Utviklingsavtale mellom MED og 

UiO for perioden 2020 – 2022 med tilhørende gjennomgang av 

resultater/status 

 

2) UiO sin nye vedtatte 2020 - 2030 strategi 

 

3) UiO sine målsetninger for 2021- 2023, framlagt for UiO sitt styre i juni 2020  

 
Det har vært vårt mål at alle som jobber ved det medisinske fakultetet med 
grunnenheter, skal kunne relatere sitt arbeid til et eller flere punkter i våre 
strategier og verdier, målsetninger og tiltak-  og kunne se sitt bidrag i sitt 
løpende arbeid.  
  
 



Forslag til vedtak 

Styret vedtok årsplan for 2021 – 2023 for det medisinske fakultet.  

Vedlegg 

 

Årsplan, Det medisinske fakultet 2021 – 2023. 


