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Hovedprosjekt 2017: Organisering av biobank i KIT

Nedsette prosjektgruppe med max. 6-8 deltakere inkl. biobankrådgiver sentralt  
(Hege Dahlen Sollid, forskningsstøtte) og administrativ støtte for prosessen  
(Merete Gedde-Dahl, Norsk senter for PSC). Nina Bertheussen fra KRE deltar for  
å sikre samarbeidsflaten KRE/KIT for biobanking.

• Fullføre sentral ledet revisjon av kvalitetssystemene OUS og UiO
• Digitalisere samtykkeordninger for alle biobanker i KIT. 
• Implementere system for oversikt over materialutvekslingsavtaler 
 og samarbeidsavtaler knyttet til biobanker i KIT.
• Kartlegge eksisterende fysiske lagringsfasiliteter og sporingssystemer i KIT.
• Utrede modeller for optimal biobankdrift i KIT med analyse av pro aut  
 contra for ulike løsninger 
•  Foreslå beslutningsprosess for valg av endelig biobankmodell i KIT
•  Forfall sluttleveranse: 1. desember 2017

• Etablere kvalitetskriterier for forskning, inkl. kartlegge hva som anses 
 som fremragende forskning i fagmiljøene i KIT.
• Arbeidsgruppestørrelse: 2-3 personer
• Forfall sluttleveranse: 1. april 2017

• Etablere panelordning/mentorsystem for kvalitetsforberdende arbeid med
 søknader om forskningsmidler.
• Arbeidsgruppestørrelse: 2-3 personer.
• Forfall sluttleveranse: 1. mars 2017 (oppstart for NFR aprilfrist)

• Utarbeide modell for brukermedvirkning i forskningsprosjekter i KIT.
• Arbeidsgruppestørrelse: 3-4 personer inkl. Marit Helen Andersen og 
 representant for brukerutvalget i KIT
• Forfall sluttleveranse: 1. juni 2017

• Kartlegge delte stillinger/forskningstid for ansatte i full klinisk stilling.
• Arbeidsgruppe: 2-3 personer inkl. en representant for HR stab KIT
• Forfall sluttleveranse: 1. mai 2017

• Utredning av muligheten for kombinerte stillinger HiOA/KIT.
• Arbeidsgruppe: 2-3 personer, inkl. HiOA representant
• Forfall sluttleveranse. 1. desember 2017

• Utredning med forslag til modell for samarbeid mellom IMF og andre 
 avdelinger i KIT og avdelinger i andre klinikker.
• Arbeidsgruppe: 4-8 personer med representanter som er forankret med  
 relevante avdelingsledere og representant fra sentral (OUS FU) arbeidsgruppe  
 om organisering av forskningsavdelinger i OUS.
• Forfall sluttleveranse: Samstemt med sentral prosess, innen 2017.

• Avklaring av samarbeidsflate med HELSAM.
• Arbeidsgruppe: 3-4 personer inkl. Michael Bretthauer og en representant 
 for instituttadministrasjonen ved Helsam
• Forfall sluttleveranse: 1. juni 2017

• Partner januar/februar: Patologisk avdeling (biobankorientert)
• Partner april/mai: Intervenssjonssenteret (kirurgisk forskning)
• Partner september: HiOA (helsefaglig forskning)
• Partner november/desember: KRE (kreftforskning)
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Tidsavgrensede arbeidsgruppeprosjekter 2017:

KITs samarbeidsseminar-serie; møter i 2017 


