
 

 

Handlingsplan for forskning 2023, 

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT) 
 

HOVEDPROSJEKTER OG TILTAK I 2023 ANSVAR Ref. til hovedmål i 
OUS forsk.strategi 

  
 

NFRs evaluering av medisinsk og helsefaglig forskning   

 Administrere og fasilitere Forskningsrådets evaluering av forskning i 2023 
 

 

KIT-FU 1, 2,  4 

Internasjonalisering   

 Utlysning av midler til korte forskningsopphold i utlandet for forskere tidlig i 
karriereløpet. (Vilkår at opphold kan gjennomføres uten fravær fra klinisk arbeid) 
 

KIT-FU 
Ebbe B. Thorgersen 

4 

Karriereutvikling yngre forskere (Masterclass)   

 Gjennomføre ny runde med Masterclass for Early Career Researchers i 
samarbeid med IVS/TIK 
 

Faculty for Masterclass 4  

Stimulere klinisk forskning og flere kliniske studier 
 

 

 Vurdere KITs muligheter for økt aktivitet innen utprøving av kirurgisk utstyr 

 Utarbeide informasjon om monitorering av kirurgiske studier 

 Ferdigstille forskningsrom på Aker og etablere rutiner for bruk 

 Gjennomgå prisfastsettingen av tjenester i KIT i kliniske studier 

 Fortsatt synliggjøre Protokollutvalgets tilbud om rådgivning 
 

Protokollutvalget 
 

1  

Forskningsformidling 
 

 

 Utlyse forhåndsbetalte plasser på kurs i medisinsk publisering 

 Arrangere kurs i populærvitenskapelig skriving (samarbeid med komm.stab) 
 

Forskningsledelsen  

Helsefaglig forskning / PROM   

 Oppstart av prosjekt med mål om å innføre PROM i klinikk for å ivareta 
pasient-sentrert helsetjeneste på tvers av diagnoser og klinikker. Prosjektet 
er samarbeid mellom ATX/KIT og PROMiNET. Prioriterte aktiviteter i 2023: 
lederforankre prosjektet, etablere utvidet prosjektgruppe med 
brukerrepresentanter, og utrede personvern/plattformer 
 

Senter for 
helsefagforskning, 
Astrid K. Wahl 

1 

Industrisamarbeid   

 Utarbeide enkle kjøreregler og internveileder for industrisamarbeid i KIT, 
basert på OUS’ bestemmelser og andre styrende dokumenter. 

 Veilederen skal også omfatte utprøving av (kirurgisk) utstyr.   

 

Arbeidsgruppe:  
Tom H. Karlsen, Olav 
Sundnes, Tom Mala + 
andre ressurspersoner 

1 

Verktøy for prosjektledere   

 Utarbeide sjekkliste for godkjenninger og behandlingsgrunnlag, og for 
oppfølging av prosjekter (økonomi, HR, etc.) 
 

Hanne Scholz, Pernille 
Bøyesen, Sheraz Yaqub. 

 

Strategi for translasjonsforskning på nye RH   

 Arbeide for best og mest mulig hensiktsmessig lokalisering av IMF i Nye OUS, 
fortrinnsvis gjennom samlokalisering med tematiske relevante 
translasjonsforskningsinstitutter. 

 

IMF + 
forskningsleder/klinikkl
eder 

2, 5 

FASTE AKTIVITETER og SAMARBEIDSMØTER 
 

 

Forskning og Nye OUS KIT-FU  
Søknadspoliklinikker 2023 Forskningsledelsen  
Ett samarbeidsseminar 2023 Forskningsledelsen  
En forskningsgruppeledersamling Forskningsledelsen  
Nettverk for biobankingeniører og studie-/forskningssykepleiere i KIT Forskningsledelsen  
Utlyse plasser på kurs i medisinsk publisering (5 stk) Forskningsledelsen  

 


