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Handlingsplan for forskning 2017 - 2018
MEDISINSK KLINIKK
Oppfølging av OUS forskningsstrategi 2016-2020

Medisinsk klinikk dekker forskning og undervisning i generell indremedisin og i alle
indremedisinske grenspesialiteter (unntatt hematologi). Metodisk spenner forskningen fra
translasjonsforskning, epidemiologiske studier og store kliniske intervensjonsstudier til og mer
avgrensede kliniske studier i alle faser.
Medisinsk klinikk har 27 forskningsgrupper med til sammen ca. 300 hovedmedlemmer. Disse
utgjøres av ansatte fra en rekke yrkesgrupper og stillingskategorier, blant annet leger,
sykepleiere, bioingeniører, fysioterapeuter, kliniske farmasøyter, psykologer og kliniske
ernæringsfysiologer.
Ved å dekke samtlige indremedisinske subspesialiteter får klinikken en fragmentert struktur for
forskning. Forskningen i Medisinsk klinikk er - og skal derfor være – forskerdrevet. Hver
forskningsgruppe har sin profil og sine langsiktige faglige mål de jobber ut i fra.
Denne handlingsplanen fokuserer på noen felles målsetninger, og på felles tiltak for å
tilrettelegge for fortsatt god forskning i klinikken. Prioriteringene og tiltakene bygger på
hovedmålene i «Forskningsstrategi 2016-2020 for OUS» og «Handlingsplan for forskning ved
OUS 2016-2017».
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Hovedmål 1: Skape flere fremragende forskningsmiljøer, basert på kvalitet og faglig bredde

Fra strategien:

Resultatmål og hovedtiltak 2017-2018

Hovedansvarlig

Hovedmål 1A:
Skape flere fremragende
forskningsmiljøer, basert på
kvalitet og faglig bredde

Klinikkens prioriteringer og mål:
- Opprettholde forskningsaktiviteten på samme
kvalitetsnivå og med samme volum eller høyere.
- Økt ekstern finansiering
- Arbeide frem en søknad om Jebsen senter
- Bidra til nytt forskningsområde innen
antibiotikaresistens

Klinikkleder,
Forskningsleder, FOUledere/avdelingsledere
, Klinikkens
forskningsutvalg,
Gruppeledere

+
Hovedmål 1B:
Ha en dynamisk og
transparent
ressursprioritering (..) og
støtte opp under prioriterte
forskningsmiljøer som er i en
oppbyggingsfase,
herunder helsefagene, og
som har gode forutsetninger
for å frembringe viktige
resultater.
+
Hovedmål 1E:
Økt ekstern finansering

Klinikkens hovedtiltak:
- Skjerme ressurser til forskning
- Fortsatt fokus på tverrfaglighet og samarbeid
mellom grupper/avdelinger i klinikken
- Ha «potensiale for samarbeid på tvers av
gruppe/avdeling» som kriterium ved tildeling av
midler til vitenskapelige utstyr klasse III (kun UiOansatte).
- Synliggjøre forskningsaktiviteten i Avdeling for
klinisk service, Senter for pasientmedvirkning og
samhandlingsforskning (SPS) og
kompetansesentrene, og hvordan de kan bidra
inn i forskningen i andre avdelinger/grupper
- Identifisere og arbeide frem en søknad om
Jebsen senter

Hovedmål 2: Styrke den kliniske forskningen, i aktivt samarbeid med brukerne
Fra strategien:

Resultatmål og hovedtiltak 2017-2018

Hovedansvarlig

Hovedmål 2A:
Styrke den kliniske
forskningen, i aktivt
samarbeid med brukerne

Klinikkens prioriteringer og mål:
- Godt samarbeid med klinikkens brukerråd også
om forskning
- Økt bevissthet rundt brukermedvirkning i
forskning, både i planlegging og gjennomføring
av prosjektet

Klinikkleder,
Forskningsleder, FOUledere/avdelingsledere,
Klinikkens
forskningsutvalg,
Gruppeledere

Klinikkens hovedtiltak:
- Ha brukerrepresentanter med på det årlige
forskningsseminaret
- Egen sesjon om brukermedvirkning, spesielt i
planleggings-/søknadsfasen, på det årlige
3

-

forskningsseminaret
Diskutere økt implementering av
pasientrapporterte data i forskning (registre
mm.), eks. PROM/PREM.

Hovedmål 3: Forbedre forskningsorganiseringen og styrke samarbeidet med universitetsog høyskolesektoren
Fra strategien:

Resultatmål og hovedtiltak 2017-2018

Hovedansvarlig

Hovedmål 3A:
Videreutvikle samarbeidet
med Universitetet i Oslo
gjennom organisatoriske og
administrative tiltak,
forskningsinfrastruktur, samt
å understøtte strategiske
satsinger

Klinikkens prioriteringer og mål:
- Øke antall kombinerte stillinger
(professor/førsteamanuensis) i samarbeid med UiO
- Følge opp forskningsgruppene med mål om gjensidig
oppdatering på status, planer og aktivitet. Lokalisere
eventuelle behov for hjelp, støtte eller informasjon

Klinikkleder,
Forskningsleder,
Gruppeledere

+
Hovedmål 3B:
Videreutvikle
forskningsgruppene gjennom
å legge mer vekt på
forskningsetikk, forskningsog arbeidskultur,
karriereutvikling- og
veiledning, samt jobbtrivsel

Klinikkens hovedtiltak:
- Jevnlig ha UiO-oppdateringer/orienteringer på
klinikkens ledermøte
- Vurdere hvilke felt det er behov for og ønskelig med
ny/re-utlysning av kombinert stilling
- «Site-visits»: forskningsledelsen skal besøke alle
forskningsgrupper (samlet avdelingsvis) i løpet av
2017

Hovedmål 4: Styrke vårt internasjonale samarbeid
Fra strategien:

Resultatmål og hovedtiltak 2017-2018

Hovedmål 4C:
Stimulere til økt internasjonal
mobilitet av forskere

Klinikkens prioriteringer og mål:
-

Hovedansvarlig

Omfanget av forskningsgruppenes internasjonale
samarbeid skal opprettholdes på minimum nåværende
nivå

Klinikkens hovedtiltak:
- Informere forskningsgruppeledere om PES-midler
Bruke eventuelt restbeløp av stimuleringsmidlers til
utlysning av reisestipend (utland)
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Hovedmål 5: Styrke forskning basert på bruk av forskningsbiobanker og medisinske
kvalitetsregistre
Fra strategien:

Resultatmål og hovedtiltak 2017-2018

Hovedansvarlig

Hovedmål 5B:
Sørge for understøttende
kompetanse og nødvendig
institusjonell infrastruktur
både for innsamling,
lagring og datahåndtering
av prøvemateriale, og for
etablering, datafangst og
drift av kvalitetsregistre.
Det skal legges til rette for
kobling av data mellom
biobanker og
kvalitetsregistre

Klinikkens prioriteringer og mål:

Forskningsleder,
Forskningsutvalget,
Gruppeledere

-

Økt forskning på/med data fra registre¨
Økt samarbeid om biobanking og/eller registre på
tvers av grupper/avdelinger i klinikken

Klinikkens hovedtiltak:
- Vurdere hvorvidt avdelingene/gruppene kan
samarbeide om biobanking/registre i alle faser

Andre tiltak i Medisinsk klinikk
Resultatmål og hovedtiltak 2017-2018

i.
ii.
iii.

Hovedansvarlig

Fortsette med årlig 2-dagers forskningsseminar
Fortsette med «forskningslunsj» ca. en gang per måned
Fortsette med årlig forskningsrapportering fra gruppene
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