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Notat 

Til: St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet 
 

Kopi til:  
 

Gjelder: Oppfølging av integrasjonstiltak: Felles forskningsutvalg og undervisningsutvalg 
 

Felles forskningsutvalg og felles undervisningsutvalg for St.Olavs 
Hospital og Det medisinske fakultet 
 
Bakgrunn 
Som oppfølging av styrevedtak ved DMF og tilsvarende ved St.Olavs Hospital om tiltak for økt integrasjon i 
universitetssykehuset, opprettes det et felles forskningsutvalg og et felles undervisningsutvalg mellom de to 
institusjonene. 
 
Sammensetning: 

Forskningsutvalget 
 
Prodekan for forskning, DMF 
Instituttleder Øyvind Ellingsen, DMF 
(vara: Magne Børset) 
Stipendiat Tobias Slørdahl, DMF 
(vara: stip. Kent G. Moen) 
Forskningssjef, St.Olavs Hospital 
En klinikksjef, St.Olavs Hospital 
En forsker, St.Olavs Hospital 
En brukerrepresentant 
 
Observatører: 
Seksjonssjef for strategi- og forskningsseksjonen, 
DMF 
Ass. direktør for helsefag, forskning og utdanning, 
HMN RHF 
 
Sekretær: Rådgiver for Samarbeidsorganet 

Undervisningsutvalget 
 
Prodekan for medisinstudiet, DMF 
Prodekan for masterstudiene, DMF 
Instituttleder Vibeke Videm, DMF  
Studentrepresentant Johanne Marie Iversen, DMF 
Helsefaglig sjef, St.Olavs Hospital 
Medisinskfaglig sjef, St.Olavs Hospital 
En klinikksjef, St.Olavs Hospital 
En fra klinisk stilling med ansvar for Uketjenesten, St.Olavs 
Hospital 
En brukerrepresentant 
 
Observatører: 
Seksjonssjef for studieseksjonen,DMF 
Repr. fra HMN RHF 
 
Sekretær: Rådgiver for Samarbeidsorganet 

 

 



  2 av 2 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Dato 
26.09.2011 

Referanse 
2011/8982/KHÅ 

 

Ledelse for begge utvalgene går på omgang mellom de to organisasjonene. Leder sitter for ett år av gangen.  
 
Mandat: 
 
Felles for begge utvalgene: 

• Utvalgene skal bidra til at begge organisasjonene drar i samme retning og at forholdene ligger 
godt til rette for å ta omforente valg om prosjekter og store kompetansehevende satsinger. 
Utvalgene har et spesielt ansvar for å følge opp integrasjonstanken, og å jobbe for økt 
integrasjon mellom de to organisasjonene på områdene forskning og undervisning. 

• Utvalgene skal utarbeide strategier for integrasjon av forsknings- og undervisningsaktivitet. 
Dette må bygge på de eksisterende overordnete strategiene og handlingsplanene ved begge 
organisasjonene. 

• Utvalgene skal skape økt bevissthet og forpliktelse til forskning og undervisning. For å oppnå 
dette skal det utarbeides rutiner for rapportering av forskning og undervisning på alle nivåer i 
klinikkene. Rapporteringen skal gi tallmateriale som kan ligge til grunn for framtidige 
prioriteringer. 

• Utvalgene skal gi råd til felles ledermøte for DMF og St.Olavs Hospital i saker som angår 
forskning og undervisning. 

• De to utvalgene skal samarbeide slik at beslutninger og tiltak harmoniseres. Dette ivaretas 
gjennom felles møter for lederne av utvalgene og gjennom andre felles aktiviteter. 

• Det føres referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for ansatte i de to organisasjonene. 
• Utvalgene bestemmer selv egen møtefrekvens. 
• Begge utvalg rapporterer til felles ledermøte mellom dekan ved DMF og adm.dir. ved 

St.Olavs Hospital. 
 
Spesielt for forskningsutvalget: 

• Forskningsutvalget skal bidra til å synliggjøre etablert forskningsinfrastruktur og bidra i 
arbeidet med å gjøre teknisk metodiske funksjoner mer tilgjengelige på tvers av 
institusjonene. 

• Forskningsutvalget skal forvalte midler som bevilges fra Samarbeidsorganet til 
forskningsformål gjennom det tidligere Kontaktutvalget for DMF og St.Olavs Hospital, i tråd 
med føringer gitt av dekan ved DMF og adm. dir. ved St.Olavs Hospital. 

 
Spesielt for undervisningsutvalget: 

• Undervisningsutvalget skal arbeide for godt samarbeid om utvikling og gjennomføring av 
medisinstudiet, masterstudier og etter- og videreutdanning knyttet til Det medisinske fakultet.  

• Undervisningsutvalget skal bidra til å finne løsninger som ivaretar universitetsklinikkens 
veiledningsansvar for helsepersonell. 

 
Ordningen med separate utvalg evalueres etter to år, slik at det kan vurderes om hensikten med utvalgene er 
oppnådd, eller om en bedre løsning vil være å slå sammen til ett felles utvalg, eller finne alternative fora for 
samhandling innen forskning og undervisning. 
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