Handlingsplan for forskning 2022,
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT)
HOVEDPROSJEKTER OG TILTAK I 2022

ANSVAR

Ref. til hovedmål i
OUS forsk.strategi

Hovedbruk av
stim.midler 2022

Stimulere klinisk forskning og flere kliniske studier


Utlyse 3-4 frikjøpsperioder for klinikere til forskning

KIT-FU / Forsk.adm.



Vurdere muligheter for utvidelse av/økt kapasitet i Senter for
kliniske studier i KIT
Synliggjøre Protokollutvalgets tilbud om rådgivning
Gjennomgå prisfastsetting av tjenester i kliniske studier, og vurdere
behov for maler/veiledninger ifm egeninitierte kliniske studier

Protokollutvalget




Forskningsformidling
 Arrangere kurs/seminar i forskningsmidling, med opplæring og


trening spesielt i nye presentasjonsformater.
Vurdere/implementere tiltak for å styrke den eksterne
forskningsformidlingen, og styrke formidling og nyttiggjøring av
forskningsresultater internt i egen avdeling/seksjon/i KIT.

Arbeidsgruppe:
Hanne Scholz, Steinar Heldal +
andre ressurspersoner

Helsefaglig forskning



Stimuleringsplan for karriereløp for helsefaglige forskere i KIT
Gjennomgå og formidle resultater fra "Health Literacy Day" i KIT.

Astrid K. Wahl + andre
ressurspersoner

Internasjonalisering


Vurdere mulige internasjonaliseringstiltak med tanke på bruk av
stimuleringsmidler i 2023 med blikk til UiOs «Circle U» satsning

Arbeidsgruppe:
Ebbe B. Thorgersen, Bente
Halvorsen, + 1-2 yngre forskere

Industrisamarbeid


Utarbeide enkle kjøreregler og internveileder for industrisamarbeid
i KIT, basert på OUS’ bestemmelser og andre styrende dokumenter,
og de muligheter som Veksthuset for livsvitenskap gir.

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

Karriereutvikling yngre forskere




Gjennomgå evaluering av Masterclass 2021 og foreslå endringer og
tilpasninger ved en eventuell ny runde i 2023/2024
Vurdere oppfølgingskurs for Masterclass deltakere
Utvide Søknadspoliklinikken til to trinn for yngre forskere

Arbeidsgruppe:
Steinar Heldal, Henriette V.
Holm, Sheraz Yaqub, Hanne
Scholz

Samarbeidsarena om stordata, biostatistikk og bioinformatikk


Seminar om stordata i forskning i KIT, for forskere med
kompetanse/interesse for bioinformatikk/biostatistikk.

Arbeidsgruppe:
Magnus Løberg, 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/klinikkleder

LØPENDE AKTIVITETER og SAMARBEIDSMØTER
Forskning og Nye OUS
Søknadspoliklinikker 2022
Samarbeidsseminar KIT og Patologi
Samarbeidsseminar KIT og OsloMet (Fakultet for helsefag)
Nettverk for biobankingeniører og studie-/forskningssykepleiere i KIT
Kjøpe plasser på kurs i medisinsk publisering og utlyse disse for forskere i KIT

KIT-FU
Forskningsledelsen
Forskningsledelsen
Senter for helsefagforskning
Forskningsledelsen
Forskningsledelsen

