
   

 

 
 

 
 
Handlingsplan for forskning i KIT for 2019 
 
 

Arbeidsgruppeprosjekter 2019 Arbeidsgruppeledere 

FU (ref. OUS strategi)  

 Identifisere og utrede tiltak for å øke antall kliniske studier i KIT, både 

industridrevne og forskerinitierte  

 Utarbeide «veikart» for håndtering av ulike typer kliniske studier i KIT, inkl. 

økonomihåndtering, tidsbruk for klinikere, praktiske rutiner, Inven2 osv.   

 Arbeidsgruppestørrelse: 4-8 personer, fortrinnsvis spredt over sentrale 

avdelinger i KIT med stort volum av kliniske studier, evt. Forskningsstøtte 

 Forfall sluttleveranse: 31. oktober 2019 

Anders, Sheraz, Tom, 

Øyvind M. 

 

 

 

 

1f, 1g, 2c, 2e, 5e 

 Etablere et «forarbeid» som innspill til forespørsel om sentral prosess i OUS 

for etablering av strategi for translasjonsforskning på Gaustad-campus i OUS 

 Identifisere relevante faktorer som beskriver problematikk / utfordringer ved 

fravær av strategi med utgangspunkt i instituttutredningen og byggeprosess, 

og formulere fordeler og gevinster ved å etablere en slik strategi 

 Arbeidsgruppe: 3-6 personer, IIF + evt. andre klinikknære laboratoriemiljøer 

 Forfall sluttleveranse: 15. juni 2019  

Espen (Bente), Hanne, 

Einar Martin 

 

 

 

2d, 3a 

 Gjennomføring av 3-årlig evaluering av forskningsgruppene ved 

Forskningsleder  

 Videreutvikle forskningsgruppene i klinikken gjennom etablering av kurs 

omkring relevante administrative prosesser  

 Arbeidsgruppe: Forskningsleder + evt. 3-4 personer etter evalueringen 

 Forfall sluttleveranse: 15. juni 2019 

Tom, Steinar 

 

 

 

 

3b 

 Identifisere og gjennomføre tiltak for karriereutvikling for «Young 

Researchers», både innen klinisk og laboratoriebasert forskning 

 Utarbeide handlingskart for 2020 som finansieres av stimuleringsmidler 2020 

 Arbeidsgruppe: 4-5 personer, hovedsakelig «YIs» 

 Forfall sluttleveranse: 30. november 2019 

Sheraz, Magnus, 

Laura Valestrand, 

Anna Reisæter 

 

1a, 2b, 3b 

 Gjennomføre relevante internasjonaliseringstiltak i plan fra tidligere FU 

 Arbeidsgruppe: N/A 

 Forfall sluttleveranse: 1. november 2019 

 

 

4c, 4a, (4d) 

Løpende aktiviteter og samarbeidsmøter  

 Samarbeidmøte 2019: Patologisk avdeling 

 Oslo-Met: årlig helseforskningsseminar 

 Biobank ingeniører/sykepleiere samarbeidsmøte / biobankstasjoner 

 Budsjettprosesser / innmelding MTU 

Tom 

Marit Helen 

Tom, Steinar 

Steinar 

 


