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NYE   

Biobank og register   

 Det lyses ut stimuleringsmidler til infrastrukturtiltak for biobank og 
registeraktivitet.  

KIT-FU 2.b; 2.c 

 Arbeidsgruppe ser på status for biobanking i KIT.  

 Gruppen gjennomgår planer for felles lagringsfasiliteter OUS og biobankenhet 
i KLM sett opp mot KITs nåværende biobankstruktur.  

 Arbeidsgruppens skal gi innspill til KITs representant i medvirkningsfasen i 
forprosjektet for Nye OUS knyttet til forskning/biobanking og som strategi for 
KIT på dette feltet frem mot nye sykehusbygg. 
 

Arbeidsgruppe (foreløpig): 
Steinar Heldal 
 

2.b; 2.c 

Samarbeidsarena om stordata, biostatistikk og bioinformatikk     

 Arbeidsgruppe planlegger og gjennomfører samarbeidsarena/møteplass for 
(kliniske) forskere og de med bioinformatikk- eller biostatistisk kompetanse i 
KIT om hvordan vi bedre kan utnytte stordata og samarbeide rundt dette.  

 Arbeidsgruppen bes også å vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en 
kort liste med tips til KITs forskere/forskningsgrupper om hvordan de kan 
nyttiggjøre seg av stordata, og i så fall utarbeide denne.  
 

Arbeidsgruppe (foreløpig):  
Magnus Løberg, leder 
Sheraz Yaqub 

3; 3.c; 2.a 

Formidling og nyttiggjøring av forskningen vår   

 Arbeidsgruppe bes om å foreslå konkrete, lavterskel tiltak man kan gjøre i KIT 
(både klinikknivå og avdelings-/seksjonsnivå, i samarbeid med 
forskningsgruppene) for å:  
a) styrke formidling, forankring og nyttiggjøring av forskningsresultater 

internt i egen avdeling/seksjon/i KIT 
b) styrke den eksterne forskningsformidlingen fra KIT (utover tradisjonell 

vitenskapelig publisering) 
 

Arbeidsgruppe (foreløpig): 
Hanne Scholz, leder 
Kristin Bjørnland 
Ida Gregersen 

Kontinuerlig mål 
6 

PÅGÅENDE   

Karriereutvikling   

 Masterclass for future research leaders in KIT 

(Faculty bestående av: Sheraz Yakub, Hanne Scholz, Espen Melum og Steinar Heldal) 
 

KIT Masterclass Faculty 4; 4.a 

Kliniske studier    

 Etablere Protokollutvalget som permanent organisasjonsstruktur, og styrke 
rollen som lavterskel rådgivningstilbud 

 Drifte og videreutvikle Senter for kliniske studier i KIT og følge opp utvalgets 
rapport. 

 

Protokollutvalget v/ 
Michael Bretthauer og 
Steinar Heldal 

1.a; 1. 

Helsefaglig forskning   

 Gjennomføre "Health Literacy Day" i klinikken i 2021 Astrid K Wahl 1.c;  2.c 

Strategi for translasjonsforskning på nye RH   

 Arbeide for en organisering for, og samlokalisering i A-bygget av, de 
klinikknære translansjonsforskningsinstituttene. 
 

IMF + 
forskningsleder/klinikkleder 

2; 2.a; 2.c; 2.d; 5; 
5.a; 5.b 

LØPENDE AKTIVITETER og SAMARBEIDSMØTER   

Løpende innspill angående forskning og Nye OUS KIT-FU  

Søknadspoliklinikker 2021 Forskningsledelsen  

Samarbeidsseminar KIT og Patologi Forskningsledelsen  

Samarbeidsseminar KIT og OsloMet (Fakultet for helsefag) A. K. Wahl / M. H. 
Andersen 

 

Nettverk for biobankingeniører og studie-/forskningssykepleiere i KIT Forskningsledelsen  

 


