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Strategi 2030 – Helseområdet 
 

Mandat og avgrensning 
Helseområdet har en stor og viktig plass i UiOs virksomhet, både med hensyn på undervisning og 
forskning. Spørsmål knyttet til helseområdet har derfor en naturlig plass i arbeidet med UiOs Strategi 
2030. Mandatet for dette strategidokumentet for helseområdet er å besvare følgende 
problemstillinger: 

 En overordnet analyse av forhold og faktorer som antas å kjennetegne helseforskning og 
helseutdanninger ved UiO frem mot 2030 

 En beskrivelse av dilemmaer i helseområdet som tydelige allerede nå 

 En skissering av mulige fremtidige veivalg. 

Helseutdanningene ved UiO er hovedsakelig konsentrert i fire av fakultetene: 

 Det medisinske fakultet har profesjonsstudiet i medisin samt sju masterprogrammer (Klinisk 
ernæring, Health Economics and Managment, Health Economics, Policy and Management, 
International Community Health, Interdisiplinær helseforskning, Helseadministrasjon, Avansert 
geriatrisk sykepleie) og ett bachelorprogram (Helseledelse og helseadministrasjon)  

 Det odontologiske fakultet har profesjonsstudiet i odontologi,et bachelorprogram i tannpleie, 
samt fulltids spesialistutdanning i 7 odontologiske disipliner (3-5år) 

 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har profesjonsstudiet i farmasi 

 Det samfunnsvitenskapelige fakultet har profesjonsstudiet i psykologi samt årsenhet, 
bachelorprogram og masterprogram i psykologi. 

 

Dominerende utviklingstrekk med konsekvenser for helseområdet 
Det er forventet store endringer i demografi, sykdomspanorama og organisering av helsetjenesten i 
de nærmeste tiårene. I tillegg har forholdet mellom pasient og behandler endret seg radikalt som 
følge av tilgjengelighet av informasjon og økt oppmerksomhet på pasientrettigheter. Dette har også 
konsekvenser for behandlerrollen innen alle helsefagene. Disse endringene vil også måtte avspeile 
seg i nye krav til hvordan helsepersonell utdannes. 

 

1. Demografi 
De siste tiårene har folketallet i Norge hatt en kraftig vekst. I Statistisk sentralbyrås (SSB) 
hovedalternativ for befolkningsframskriving vil befolkningsveksten flate ut og deretter synke, men 
med fortsatt forventning om positiv befolkningsvekst gjennom hele dette århundre. Innen 2040 vil 
det være 6 millioner innbyggere i Norge, mot 5,3 millioner i dag.1 

Et dominerende utviklingstrekk er at befolkningen i Norge vil bli tydelig eldre. I følge SSBs 
beregninger vil andelen av befolkningen som er 70 år eller eldre øke fra dagens 12 % til 21 % i 2060, 
det vil si at hver femte innbygger er over 70 år. Spesielt vil andelen av befolkningen som er 80 år eller 
eldre øke sterkt. Den store aldersmessige endringen som kommer vil koste langt mer enn det finnes 
offentlige midler til å dekke. For at det offentlige skal kunne dekke merkostnader forbundet med 
denne populasjonsendringen, trengs nye tanker og fremtidsperspektiver. I dag legges det stor vekt 
på å finne ny og kostbar behandling for store sykdomsgrupper som kreft og hjerte-karsykdommer. 

                                                           
1 SSB Befolkningsframskrivinger  https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-
befolkningsvekst-framover, konsultert 10.04.2019 

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-befolkningsvekst-framover
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-befolkningsvekst-framover
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Pasientene krever å nyttiggjøre seg denne forskningen og de stadig dyrere personligtilpassede 
medikamentelle regimene som tilbys. Prislappen for dette kommer etterhvert til å bli formidabel. 
Det blir også flere innvandrere i Norge. Dagens 750 000 innbyggere med innvandrerbakgrunn 
forventes å øke til 1,3 millioner i 2060. Økningen vil særlig gjelde aldersgruppen over 40 år. Også 
blant innvandrere blir befolkningen eldre. Det forventes en økning i aldersgruppen over 70 år fra 
dagens 5 % til 24 % i 2060. Utviklingen mot en mer kulturkompleks befolkning vil kreve nye 
tilnærmingsmåter både når det gjelde forebygging og behandling av sykdom. 

 

2. Miljø, klima og globalisering 
Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og som utjevner 
sosiale helseforskjeller.2 Målet er god folkehelse gjennom hele livsløpet uansett utgangspunkt for 
den enkelte. Menneskeskapte miljø- og klimaendringer kan ha stor innvirkning på helsen.3 Dette 
gjelder for eksempel vann-, luft- og støyforurensning. Vi kan forvente en fortsatt økning i 
livsstilssykdommer med økt levealder. Denne utviklingen krever større fokus på forebygging, noe 
som fordrer samspill mellom de ulike helseutdanningene. I tillegg kan klimaendringer og endret 
befolkningsmobilitet medføre økt forekomst av både vanlige og sjeldne smittsomme sykdommer. 

Antibiotikaresistens er en av verdens største helsetrusler.4 Mange hundre tusen mennesker dør hvert 
år av resistente bakterier, og mye tyder på at dette tallet vil kunne mangedobles. Effektiv 
infeksjonsbehandling er en forutsetning for avansert medisinsk behandling av en rekke 
sykdomstilstander. For å bekjempe antibiotikaresistens vil det være nødvendig med tett og målrettet 
samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, myndigheter, legemiddelindustri og 
pasientorganisasjoner – både nasjonalt og internasjonalt.  

 

3. Endringer i helsetjenesten 
Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Reformen tok sikte på at en større del av helsetjenesten 
skulle utføres i primærhelsetjenesten og at spesialisthelsetjenesten skulle avlastes. Reformen ga 
signaler om hva som skulle være innholdet i fremtidens helseutdanninger; samhandling, 
tverrfaglighet, folkehelse, forebygging, tidlig innsats, brukermedvirkning og pasientforløpstenkning 
(Meld.St. 13 (2011-2013)). Mye av den praktiske opplæringen skal skje i kommunene og mindre i 
sykehusene. 

Pasientrollen og behandlerrollen er i rask endring. Det er økt krav og forventning til at pasienten skal 
settes i sentrum og medvirke i beslutninger om egen behandling. Pasientene vil også forvente at de 
selv skal kunne innhente informasjon på helt andre måter enn tidligere. Fremtidens behandlere må 
på sin side ha andre ferdigheter enn dagens; de må ha digitale ferdigheter og kunne innhente 
kunnskap raskt fra ulike kilder. Digitalisering legger også til rette for at helseopplysninger, herunder 
pasientjournalen, vil kunne benyttes av flere yrkesgrupper med mål om å sikre pasientens beste. 
Samtidig skal journalen også kunne leses av pasienten selv. I tillegg vil behandlingen oftest være 
basert på teamarbeid mellom ulike helseprofesjoner der deltakerne må ha evne til å samarbeide på 

                                                           
2Folkehelseloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29, konsultert 10.04.2019 
3 Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., Boltz, F., Capon, A. G., de Souza Dias, B. F., ... & Horton, R. (2015). 

Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet 

Commission on planetary health. The Lancet, 386(10007), 1973-2028. 
4 Helse- og omsorgsdepartementet (2015). Antibiotikaresistens 2015-2020. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresiste
ns_230615.pdf, konsultert 10.04.2019  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresistens_230615.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresistens_230615.pdf
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tvers av profesjonene og mellom ulike nivåer i helsetjenesten.  Som ferdig utdannet skal behandlerne 
kunne beherske mange roller; som fagekspert, samarbeidspartner, kommunikator og leder. 

 

4. Endring i konkurransesituasjonen 
Både nasjonalt og internasjonalt har konkurransen om studentene økt. Norge har i dag 10 
universiteter, 6 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler, samt en rekke private høyere 
utdanningsinstitusjoner. Det økte antall universiteter har ført til en mer desentralisert 
universitetsstruktur. Den raske utviklingen innenfor digitalisering av utdanning gjør også at 
lokalisering av utdanningsinstitusjoner kan bli mindre viktig. Økt globalisering og gode 
finansieringsordninger for å studere i utlandet skaper ytterligere konkurranse om studentene.  

I Norge har vi hittil vært skjermet for store offentlige kutt i universitetssektoren, men det er tvilsomt 
om finansieringen vil fortsette å øke i fremtiden. Finansiering av utdanning og forskning er i stor grad 
basert på oppnådde resultater i utdanningsgjennomstrømning og forskningsproduksjon. Det blir 
derfor viktig å tiltrekke seg tilstrekkelig antall kvalifiserte studenter for å opprettholde inntektene. 
Samtidig må behovet for økt rekruttering ikke gå på bekostning av kvaliteten på kandidatene og 
kravene til deres skikkethet.  

En betydelig andel av de offentlige forskningsmidlene i Norge blir i dag tildelt etter konkurranse 
gjennom Norges Forskningsråd, Nordisk ministerråd og EU.  Økt antall universiteter og en stor 
instituttsektor gjør at UiOs relative andel av forskningsressursene vil kunne reduseres. Dette stiller 
skjerpede krav til forskningens kvalitet og relevans for at UiO skal kunne fortsette å være 
konkurransedyktige.  

UiOs fakulteter dekker i dag forskning og utdanning i hele den translasjonelle verdikjeden fra 
molekylærbiologisk grunnforskning til klinisk anvendelse. Sammen med nærheten til ett av Europas 
største og mest avanserte kliniske miljøer gir dette UiO et konkurransemessig fortrinn som må 
utnyttes bedre. Nøkkelen vil være et utstrakt og bedre tverrfakultært samarbeid innen forskning og 
utdanning. 

 

Dilemmaer 
 

1. Helseforskjeller og behov for bærekraftig utvikling 
Til tross for betydelige medisinske og teknologiske fremskritt de siste tiårene er det store og 
vedvarende ulikheter i helse og tilgang på helsetjenester både i Norge og internasjonalt. For 
å nå FNs ambisiøse bærekraftmål om at ingen skal utelates må det arbeides systematisk for å 
redusere helseulikheter både mellom land og innad i Norge. Folkehelseinstituttets 
statusrapport over helsetilstanden i Norge for 2018 viser at de sosiale forskjellene i levealder 
har økt.5 Sosiale helseforskjeller omfatter nesten alle sykdommer og tilstander, herunder 
kreft, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser og tannsykdommer. I tillegg knytter det seg 
nye helseutfordringer til demografiske endringer, slik som utviklingen mot en stadig eldre 
befolkning.  
 
Bærekraftmålene søker å rette seg mot de tilgrunnleggende årsakene til de økte 
helseforskjellene. Dette krever innsikt i komplekse sammenhenger mellom politikk, økonomi, 
miljø, maktforhold og helsetilstand. Denne typen innsikt er i dag mangelfull. Oslo-Lancet-

                                                           
5 Folkehelseinstituttet (2018). Folkehelserapporten – kortversjon: Helsetilstanden i Norge 2018. Oslo: 
Folkehelseinstituttet (Rapport 05/2018) 
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kommisjonen om global helsestyring (global governance for health)6 slår fast at målet om å 
sikre alle mennesker den høyest oppnåelige helsestandarden –  både fysisk og psykisk – er 
umulig uten at vi anlegger et bredere perspektiv på helse enn vi hittil har gjort. Helse skapes 
ikke bare i helsesektoren, men er knyttet til eksempelvis økonomi, miljø, migrasjon, jordbruk, 
sikkerhet og handel. Et bredt og kontekstuelt perspektiv på helse stiller helt nye krav til 
tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid i forskning og utdanning ved UiO. 
 

2. Utnyttes faglige og sektorielle grenseflater godt nok? 
 

Tverrfaglighet og sektorsamarbeid 

Det er i dag et utstrakt samarbeid mellom universiteter og helsetjenesten forøvrig om 
utdanning, forskning og innovasjon. Samarbeidsflaten preges i økende grad av tverrfaglighet 
med bidrag fra fagmiljøer utenfor de tradisjonelle kliniske miljøene (f.eks. biologi, teknologi, 
økonomi, jus, matematikk). I tillegg berører samarbeidet kontaktflatene mellom universitet, 
helseforetak, kommuner og fylkeskommuner, helserelatert næringsliv og offentlig 
forvaltning. 
 
Det er behov for god koordinering mellom fag og sektorer for å kunne utnytte ressurser, 
kompetanse og kapasitet, og for å bygge konkurransedyktige forskningsmiljøer og utdanning 
av høy kvalitet. Samarbeidet legger også grunnlag for å kunne hente ut 
innovasjonspotensialet i helseforskningen for å løse samfunnsutfordringer og for å forbedre 
helsetjenesten til beste for pasientene. 
 
Det er et paradoks at helsepersonell stort sett i hele sin yrkeskarriere arbeider som en del av 
team, mens utdanningene av de forskjellige gruppene for det meste foregår adskilt. 
Fremtidens helseutdanninger må i større grad legge vekt på å trene studentene i å bruke sitt 
fags unike kompetanse i samspill med andre faggrupper. Nye oppgaver krever at de ulike 
helseprofesjonene etablerer nye samarbeidsformer, ser på hva som er rasjonell 
oppgavedeling og blir kjent med hverandres kompetanse for å løse felles oppgaver. Det vil 
kreve at vi omorganiserer studiene, utvikler nye studieprogrammer og gir mer koordinert 
utdanning. RETHOS –prosessen og KDs krav om felles læringsutbytter for 
helseprofesjonsutdanningene er et klart tegn på dette. Vi bør ligge i forkant av disse 
forventningene og videreutvikle emner og kurs på tvers av disse utdanningene. 

 

Spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste 

Det er et dilemma at en stor andel av forskningsmidlene i dag går til spesialisthelsetjenesten, 
mens pasienter i primærhelsetjenesten i mindre grad har direkte nytte av denne 
forskningsinnsatsen. Det er nå et klart politisk mål å øke forskningsinnsatsen i 
primærhelsetjenesten. For å styrke den praksisnære forskningen i tannhelsetjenesten har 
myndighetene gjennom de siste årene kanalisert store beløp til forskning ved De regionale 
odontologiske kompetansesentrene.  Paradoksalt nok kan man imidlertid tenke seg at økt 
satsning i primærhelsetjenesten kan lede til det motsatte dilemma, nemlig at økt 
ressurstilføring til forskning i primærhelsetjenesten vil kunne gå på bekostning av ressurser til 
forskning i spesialisthelsetjenesten. 

                                                           
6 Ottersen OP, Dasgupta J, Blouin C, Buss P, Chongsuvivatwong V, Frenk J, et al. The political origins of health 
inequity: prospects for change. Lancet. 2014, 383(9917). 
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Sykehusene – og spesielt universitetssykehusene – er i dag hovedarenaen for den kliniske 
undervisningen av studentene i medisin.  Kortere liggetid og universitetssykehusenes 
spesialfunksjoner gjør at pasientgrunnlaget som kan brukes i undervisningen minker. Det er 
behov for å utvikle nye undervisningsarenaer og -metoder for å sikre studentene god klinisk 
trening. Dette kan skje både innad i sykehussektoren og ved å ta i bruk større deler av 
primærhelsetjenesten som undervisningsarena.   

 

3. Translasjonsforskningens dilemma 
Grunnforskning blir gjerne fremstilt som en motsetning til anvendt forskning. Det sentrale for 
grunnforskning er en søken etter ny kunnskap som ikke nødvendigvis fører til umiddelbare 
målbare gevinster, mens anvendt forskning først og fremst er rettet mot å løse praktiske 
problemer. Dette er imidlertid ingen motsetning, snarere er det snakk om en gjensidig 
avhengighet. Helseforskningen har mange eksempler på at resultater fra grunnforskningen 
har vært selve grunnlaget for anvendt pasient-nær forskning som igjen har ført til forbedret 
diagnostikk og behandling.  
 
UiO og samfunnet trenger forskere som kan omsette funn fra grunnforskning til utprøvning i 
pasientnære studier gjennom translasjonsforskning. Denne kompetansen oppnås kun 
gjennom aktiv deltakelse i grunnforskningen. Vedvarende deltakelse i forskningsfronten er 
nødvendig for å kunne identifisere nye forskningsfunn som har potensial for kliniske 
anvendelse. 
 

4. Presisjonsmedisinens evidensdilemma 
Forskningsresultater fra randomiserte kliniske studier er ofte basis for evidensbasert medisin 
som igjen gir grunnlag for beslutninger om diagnostikk og behandling av pasienter. Kritikere 
hevder at evidensbasert medisin med sitt utgangspunkt i grupper av mennesker mangler 
perspektivet til enkeltindividets preferanser og verdier. Presisjonsmedisinen individualiserer 
diagnostikk og behandling basert på store mengder data fra kliniske, bilde- og 
laboratorieundersøkelser. 
 
Evidensbasert medisin er basert på tre sentrale forutsetninger; 1) evidens kommer fra 
studier som rangeres hierarkisk med hensyn til lav (randomiserte klinisk kontrollerte studier) 
eller høy (observasjonelle studier) risiko for bias, 2) kliniske avgjørelser baseres på den beste 
tilgjengelige evidens (gjerne fra systematiske oversikter) og 3) beslutningene må ta hensyn til 
pasientens preferanser og verdier. Bruk av evidensbaserte kliniske beslutninger har ført til 
bedre pasientbehandling. Begrensningen til evidensbasert medisin er at forventede 
behandlingseffekter er basert på gjennomsnitt av en gruppe hvor det kan være store 
individuelle forskjeller. 
 
Presisjonsmedisinens mål er å kunne skreddersy den riktige behandlingen til den riktige 
pasienten og til rett tid, basert på store mengder data. Målet er å sikre at behandlingen kun 
gis til pasienter som forventes å ha full effekt av den og på den måten unngå unødvendig 
behandling og bivirkninger og for å redusere kostnader. Til nå har imidlertid den kliniske 
nytten av å analysere store mengder genetisk og annen informasjon vært svært beskjeden 
fordi man ikke har klart å identifisere mål for behandlingen. Dette kan igjen skyldes 
manglende evidens for behandlingseffekt siden det ikke er utført randomiserte studier som 
er tilstrekkelig finmaskede til å få med seg alle de genetiske og de andre variantene som det 
er ønskelig å undersøke. Presisjonsmedisin har derfor foreløpig ført til større utgifter til 
laboratorie- og bioinformatiske undersøkelser og beskjeden behandlingsmessig gevinst. 
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5. Er helsefagene tilstrekkelig forberedt til å møte den teknologiske utviklingen? 
For å møte utfordringer knyttet til demografiske endringer, må helsevesenet ta i bruk nye 
digitale og teknologiske løsninger.   Dette innebærer kontinuerlig videreutvikling av nye og 
smartere løsninger knyttet til digital samhandling, sensorteknologi, billedanalyse, kunstig 
intelligens, robotikk, m-helse, analyse av helsedata, genomikk m.m. I forlengelsen av dette vil 
det bli økt behov for oppbygging av ny industri innen både bioteknologi og helse- og 
velferdsteknologi i Norge.  

 
Teknologisk utvikling nødvendiggjør endringer i undervisningsmetodene i form av e-læring og 
digitaliserte evalueringsformer. De forskjellige miljøene ved UiO har hittil i ulik grad utnyttet 
dette potensialet. En fremtidig utfordring vil være å øke og harmonisere bruken av slike 
virkemidler på tvers av de ulike helseutdanningene.  

 
Forskning og innovasjon krever utvikling av nye digitale metoder og verktøy, spesielt innen 
beregningsorientert forskning og problemer knyttet til lagring og håndtering av store 
datamengder fra ulike kilder. For et ledende universitet som UiO er det selvsagt at vi ikke 
bare skal stole på bruk av digitale metoder utviklet av andre, men at vi selv må ha som 
ambisjon å være i fronten i utvikling av nye digitale løsninger og metoder som understøtter 
forskning og innovasjon innen helse og medisin. 

 

6. Økt personvern utfordrer helsefaglig forskning og undervisning 
God nok teknisk og organisatorisk informasjonssikkerhet er en av de største utfordringene 
innen helseforskningen. Personvern går i hovedsak ut på å beskytte og ivareta informasjon ut 
fra hensynet til den enkeltes privatliv og bestemmelsesrett over egne personopplysninger, 
mens informasjonssikkerhet handler om at informasjonen skal beskyttes ut fra prinsipper om 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Samtidig må UiO ha en infrastruktur som gjør 
det oversiktlig og enkelt å behandle opplysningene på en betryggende og tillitvekkende 
måte. Det må tilbys en robust teknologi, organisasjon og sikkerhetskultur samtidig som det 
må etableres gode tiltak for å sikre at systemene fungerer som forutsatt og med stor grad av 
forutsigbarhet. Praksis mellom institusjonene må samordnes slik at ikke oppstår 
komplikasjoner i multisenterstudier og samarbeidsprosjekter. Dersom hindringene i 
forbindelse med søknad om og lagring av sensitiv informasjon blir for store, vil det kunne 
føre til at studiene splittes opp og blir mindre, resultatene blir mer usikre, 
forskningskvaliteten dårligere og i verste fall til at pasientene ikke får optimal behandling 
eller at studiene ikke blir utført i det hele tatt. Det må samtidig tilstrebes en riktig balanse 
mellom åpenhet og personvern slik at risikobildet kan stratifiseres basert på gradering av 
hvor personsensitive dataene er. Dilemmaet er å finne den riktige avveiningen samtidig som 
man opprettholder borgernes tillit til og vilje til å delta i forskningsprosjektene. 
En annet vesentlig problemstilling her er studentenes mulighet for adgang til pasientdata 
under studiet og å medvirke i pasientbehandling. Det er i dag en praksis som tilsier at det kun 
er ved aktiv pasientbehandling studentene har adgang på slik data og informasjon. Med 
reduserte muligheter i spesialisthelsetjenesten til at alle får god nok opplæring, bør dette 
forsøkes løst, slik at studentene arbeider med helserelevante data i flest mulige situasjoner 
under studiene.   
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Veivalg 

Overordnet veivalg; Understøtte god folkehelse gjennom hele livet uansett 

utgangspunkt 
 

1. Maksimal utnytting av UiOs komparative fortrinn  

 Den grunnleggende komparative fordel for alle våre helseutdanninger er at den bygger på 
bred og robust forskning. Alle våre utdanninger er knyttet til aktive forskningsmiljøer. Dette 
sikrer at studiene bygger på oppdatert forskningskunnskap. I tillegg skaper det unike muligheter 
for å inkludere studenter på ulike nivåer i forskning. Alle våre fagmiljøer har solide 
internasjonale forskningsnettverk, noe som muliggjør mobilitet av kunnskap og studenter. 

 Vi vil vektlegge helhetlige profesjonsstudier og fulle masterprogrammer. UiOs solide 
forskningsmiljøer og faglige bredde gir en unik mulighet for å drive lange og komplekse 
profesjonsutdanninger. I tillegg gir det også et grunnlag for å utvikle og drive studietilbud på 
master og ph.d-nivå som de fleste andre norske institusjoner ikke har. 

 Vi vil være i front når det gjelder talent- og karriereutvikling for unge forskere. UiOs brede 
fagtilbud og mange grenseflater mot helseforetak og industri skaper unike muligheter for 
utveksling av kompetanse og arbeidskraft. Dette gir også UiO en unik mulighet til å synliggjøre 
og støtte et mangfold av karriereveier for våre forskere. 

 De gode samarbeidsrelasjonene med sykehus, fylker og kommuner gir en unik tilgang på 
praksisarenaer for studenter, det være seg i spesialist- eller primærhelsetjenesten. UiO har et 
tett undervisningssamarbeid med Helse SørØst og spesielt universitetssykehusene (OUS og 
Ahus) og med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Dette samarbeidet må 
videreutvikles med tanke på økte nasjonale vektleggingen av praksisstudier. Med henvising til 
primærhelsetjenestens økte betydning må vi fremtiden styrke samarbeidet med Oslo kommune 
og andre nærliggende kommuner og fylkeskommuner/regioner.  

 Ved OD drives det i dag en stor universitetsklinikk (UiO eid) som er en betydelig aktør i 
helsevesenet på Østlandet med sine 50 000 pasientbesøk pr. år. Her får studenter og 
spesialistkandidater klinisk veiledet praksis på et bredt spekter av kliniske utfordringer. I tillegg 
har masterstudentene i odontologi 5 ukers praksisstudie i den offentlige tannhelsetjenesten. For 
å opprettholde god pasientflyt og tilgang på pasienter er det viktig at samarbeidsrelasjonene 
med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune styrkes og videreføres.  

 For farmasi må dagens EVU i klinisk farmasi på sikt innarbeides i det ordinære studiet som en 
egen master med sterke bindinger til MedFak. Potensialet for samarbeid under studiet, men 
også i jobbsammenheng for ferdige studenter er stor med tilsvarende positiv 
samhandlingseffekt for samfunnet og ikke minst pasienten. 

 
2. Bevisst satsing på tverrfaglighet og teknologi for å skape bærekraftige helseutdanninger i 

møte med fremsidens helseutfordringer 

 En endret behandlerrolle og pasientrelasjon krever digitale ferdigheter og evne til å orientere 
seg i et mangfold av ulike kunnskapskilder. Dette stiller nye krav til utdanningene både med 
tanke på innhold og undervisningsformer og hvordan forskningen innrettes. Studentene må få 
en mer gjennomgående trening i kunnskapshåndtering og kritisk vurdering av kunnskapskilder. 
Samtidig må undervisningen ta inn over seg nye muligheter som ligger i e/m-helse og gjøre 
aktivt bruk av digitale læringsmetoder og eksamensformer. 

 Den økte erkjennelsen av hvordan sosiale, miljømessige og økonomiske forhold innvirker på 
helse og behandling stiller nye krav til tverrprofesjonalitet og tverrfaglighet innen forskning og 
undervisning. Dette omfatter også samarbeid på tvers av fakulteter og sektorer. Samtidig som 
fagenes kjernekompetanse skal ivaretas og styrkes, må studentene gis trening i å bruke sitt fags 
unike kompetanse i samspill med andre faggrupper. 
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 Behovet for teknologisk spesialisering kan aktualisere opprettelse av et utdanningstilbud på 
masternivå i medisinsk teknologi som omfatter perspektiver fra de helsefaglige 
profesjonsutdanningene og teknologifag, særlig fra teknologiområder som i dag dekkes av Fysisk 
institutt, Institutt for informatikk, Matematisk institutt og Institutt for teknologisystemer ved 
MN. 
 

3. Revurdering av grunnlaget for evidensbasert medisin 

Vi ser for oss at det tvinger seg frem et behov for å utvikle nye modeller for kliniske 
beslutningsprosesser der kunnskap om populasjoner og gjennomsnittet av grupper ikke lenger er det 
selvfølgelige utgangspunkt. Presisjonsmedisinens individualisering av diagnostikk og behandling 
fordrer håndtering av store mengder data fra kliniske, bilde- og laboratorieundersøkelser og 
farmasøytisk teknologi for individualiserte doseringsformer og avansert legemiddellevering. Dette 
stiller krav til at klinisk praksis må bygges på nye og mer mangfoldige kunnskapskilder enn tidligere. 
Med dette utfordres også tradisjonelle kunnskapshierarkier innebygd i evidensbasert medisin der 
randomiserte kontrollerte befolkningsstudier og metaanalyser av disse tilskrives forrang fremfor 
mekanistiske studier. Ved siden av behovet for en kontinuerlig forskning og utvikling av 
presisjonsmedisinen, særlig med henblikk på bedre studier av behandlingseffekt, skaper dette 
paradigmeskiftet et behov for en redefinering av grunnlaget for evidensbasert medisin. En slik 
redefinering må blant annet omfatte utvikling av nye metoder for kunnskapsoppsummering og 
kliniske retningslinjer som grunnlag for klinisk praksis. 

4. Opprettelse av et senter for sunn aldring 
Ut fra den demografiske utviklingen vil vi i løpet av de nærmeste tiår få en stor andel eldre som i 
utgangspunktet er sunnere og friskere enn tilsvarende aldersgrupper har vært tidligere. De eldre må 
derfor i større grad betraktes som en ressurs, og de må kunne tilbys et samfunn tilrettelagt for sunn 
og aktiv aldring. I denne sammenheng bør UiO vurdere å etablere et senter for sunn aldring. I vid 
forstand vil dette innebære tverrfaglig utdanning og forskning innen demens og andre degenerative 
sykdommer, utprøving av velferdsteknologi og digitale løsninger samt utvikling av et mangfold av nye 
tjenestetilbud. Dette vil kreve nye tverrprofesjonell læringsarenaer. Allerede nå foreligger SAMPRAKS 
der studenter fra farmasi, medisin, odontologi, klinisk ernæring, psykologi og avansert geriatrisk 
sykepleie møter sykehjemspasienter sammen. Et slikt tiltak kunne utvides til forebygging av sykdom 
og satsing på sunn og aktiv aldring gjennom samarbeid mellom profesjonsfagene og klinisk ernæring i 
tillegg til fag som juss, filosofi, samfunnsfaglige perspektiver og idrettsfag. 
 

5. Fleksibel utnytting av de totale ressurser og aktiv søken etter synergier i utdanning og 
forskning - UiO, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  

 Det må legges til rette for at UiO kan dra full nytte av den faglige bredden til nyskapende 
samarbeid om forskning og undervisning. I tillegg krever det bedre tilrettelegging for ansettelser 
(særlig i rekrutteringsstillinger) på tvers av fakultetsgrenser. 

 UiO har kompetanse og infrastruktur til å kunne generere og analysere store mengder data. I 
samarbeid med universitetssykehusene vil forskningen vår i løpet av den neste 10-årsperioden 
føre oss over i en fase hvor vi kan ta ut presisjonsmedisinens fulle potensiale. Bioinformatikk og 
biostatistikk er vesentlige elementer i dette. Her har UiO etablerte grupper på flere fakulteter, 
som vil være sentrale brikker i å få utløst potensialet. OCBE på MED og Matematisk institutt 
samt Senter for bioinformatikk (SBI) på MN der vertskapet for dette senteret er Institutt for 
informatikk vil være sentrale kompetanseleverandører.  

 For utdanning vil også UV fakultets ressurser og kunnskap til moderne undervisningsformer 
kunne bidra i en positiv retning, i tillegg til UiOs læringssenter LINK. MN har etablert et eget 
kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi, KURT, som aktivt bidrar bl.a. til økt 
bruk av studentaktiv læring. Videre er MNs SFU Center for Computing in Science Education en 
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ressurs som også helsefagene kan dra nytte av innen beregningsfeltet og forskningsbasert 
kunnskap om undervisning og læring. 

 
6. Økt forpliktende samarbeid mellom helsefakultetene. Mulig langsiktig samordning i ett 

samlet helsefakultet? 

De grunnleggende utviklingstrekk for utdanning og forskning beskrevet overfor vil i stor grad 
være felles for alle helseutdanningene ved UiO. I hovedsak vil de skisserte dilemmaer og veivalg 
også være de samme. Det er også grunn til å tro at konkurransen om ressurser vil tvinge frem en 
diskusjon om effektivisering av administrasjon og støttefunksjoner for fag og disipliner med 
mange fellestrekk. Det bør sees etter ulike synergieffekter og flere arenaer for fellesundervisning.  

På sikt vil derfor en samordning i ett helsefaglig fakultet kunne være aktuelt også ved UiO. Ved 
de andre universitetene i Norge som har profesjonsutdanning i både medisin og odontologi er 
disse fagområdene samlet i samme fakultet. Dette er også den vanligste organisasjonsformen 
ved de fleste andre nordiske og vest-europeiske universiteter. Farmasiutdanningen er kjemisk 
basert, men har også sterke berøringsflater til humanmedisinen. Utviklingen både i forskning og 
profesjonsutførelsen i farmasi har ført til at områder av faget nå er tett sammenvevet med 
tilsvarende miljøer i basal og klinisk farmakologi innen humanmedisin. Samtidig er andre deler av 
farmasifaget sterkt kjemisk-, fysisk- og teknologisk orientert, med naturlig tilhørighet ved MN.  I 
farmasøytisk forskning har innovasjonsaspektet alltid vært viktig. En organisatorisk samling av 
humanmedisin og farmasi vil klart gi ekstra styrke og tyngde til det kliniske innovasjonsarbeidet i 
begge fagområder, men kan samtidig gi svekket innovasjonskraft innen de andre farmasøytiske 
retningene.    

Profesjonsutdanningen i psykologi har tradisjonelt hatt en sterkere tilknytning til 
samfunnsvitenskapelig fag og arbeidsliv selv om kontaktflaten mot nevrobiologi og psykiatri er 
omfattende både innen utdanning, forskning og i praktisk klinisk arbeid. Det kan således 
argumenteres for at psykologifaget foreløpig står noe fjernere fra en tilhørighet i et fremtidig 
helsefakultet enn de tre biomedisinske profesjonsutdanningene.   

 

 

 

 

  

 
  

 


