
 

  

 

Handlingsplan for forskning i KIT for 2020 
 

Arbeidsgruppeprosjekter 2020 Arbeidsgruppeledere FU 

(ref. OUS HP/strategi)  

Hovedprosjekt 2020: Yngre forskere og karriereutvikling i KIT 

Gjennomføre definerte tiltak og aktiviteter under paraplyen «KIT karriere» / «KIT Career»: 

 Gjennomføre KIT Masterclass (3-4 samlinger), inkludert mentorordning 

 Internasjonalisering: utlysning av utreisestipend 

 Lyse ut 5 betalte plasser på skrivekurs (Medisinsk publisering) 

 KIT Early Career Researchers seminar (egen komité) 

 

1, 2b og 3b 

 

Sheraz Yakub 

Hanne Scholz 

Espen Melum 

Steinar Heldal 

Forskningsbiobanking og registre:  

 Få en oppdatert status for biobanker i KIT, og bruke resultatene av kartleggingen 

som utgangspunkt for videre arbeid med og utvikling av biobankaktiviteten. 

 Legge strategi for innføring av digitale samtykker i klinikken og utlysning av midler 

for dette i 2021 

 

5.1 og 5.2 og 1.3  

 

Tom Hemming Karlsen 

Steinar Heldal 

mfl. 

 Støtte utvalgte miljøer  

 Organisatorisk støtte til 2-3 utvalgte miljøer med uforløst forskningspotensiale 

3.1. 

Tom Hemming Karlsen 

Steinar Heldal 

 

Strategi for translasjonsforskning på nye Gaustad campus 

 Spille inn til- og følge opp sentral prosess i OUS for utvikling av strategi for 

translasjonsforskning på nye Gaustad i OUS (videreført fra 2019) 

 

1.3, 2.1, 3.1.og 3.2. 

Ida Gregersen (på vegne 

av arbeidsgruppe ved IMF) 

 

Helsefaglig forskning i KIT 

 Etablere rutine for oppfølgingssamtaler med helsefaglige PhDs og postdocs 

sammen med nærmeste leder, med mål om at forskningskompetansen utnyttes 

når kandidaten returnerer til klinisk arbeid 

 Gjennomføre en helsekompetansekartleggingsdag i KIT (Health Literacy day), for å 

undersøke helsekompetansen til utvalgte grupper av klinikkens pasientpopulasjon 

og for å markedsføre helsefaglig forskning og rekruttere nye, aktuelle 

helsefagforskere. 

 

1.4 og 3.3. 

Astrid Klopstad Wahl 

Marit Helen Andersen 

Steinar Heldal 

Innovasjon og flere kliniske studier 

 Innovasjon skal være tema på en av forskningsgruppeledersamlingene i 2020 

 Følge opp pilotprosjektet med «Strategisk protokollutvalg for kliniske studier i KIT» 

 

2.1. 

Tom Hemming Karlsen 

Steinar Heldal 

Løpende aktiviteter og samarbeidsmøter  

 Samarbeidsmøte i 2020: Patologisk avdeling 

 KIT og OsloMet: årlig felles helseforskningsseminar 

 Nettverk for biobankingeniører, studie- og forskningssykepleiere i KIT 

 Økt innmelding MTU forskning 

 Søknadspoliklinikker 

Tom/Steinar 

Marit H.A./Astrid K.W. 

Steinar 

Steinar 

Steinar 

 


