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Velkommen som nytilsatt underviser  

ved Institutt for klinisk medisin, 

Universitetet i Oslo! 
 

 

 

Med dette informasjonsskrivet vil vi ønske deg velkommen som nytilsatt ved Institutt for klinisk 

medisin. Du har valgt en stor kunnskapsinstitusjon med et spennende arbeidsmiljø som ditt nye 

arbeidssted.  I dette skrivet ønsker vi å trekke frem noen sider ved det å være vitenskapelig ansatt 

ved Universitetet i Oslo og Institutt for klinisk medisin, spesielt med tanke på undervisning. 

Undervisning er en betydningsfull del i en vitenskapelig stilling, og for at dette skal fungere godt er 

det essensielt med en forståelse av struktur, samarbeid og kommunikasjon. Vi har her samlet en del 

informasjon vi tror kan være nyttig, og viser ellers til våre og fakultetets nettsider for ytterligere 

orientering. 

Rektor er øverste leder for universitetets faglige og administrative virksomhet. Det medisinske 

fakultets øverste leder er dekan, som også er styreleder for fakultetsstyret. For øvrig består 

fakultetets ledelse av tre prodekaner; prodekan undervisning for medisinstudiet, prodekan 

undervisning for bachelor- og masterstudiene, prodekan for forsking - samt fakultetsdirektør. 

Det medisinske fakultet er organisert i 3 institutter: 

o Institutt for klinisk medisin - Klinmed 

o Institutt for medisinske basalfag - IMB 

o Institutt for helse og samfunn - Helsam  



  

2 
 

 

Innhold 

o Om Institutt for klinisk medisin (Klinmed)     side 3 

o Organisasjon          side 3 

o Klinikker på Klinmed        side 4     

o Undervisning ved fakultetet og instituttet      side 5 

o Oslo 2014         side 5 

o Organisering av undervisningen     side 5 

o Frister og rutiner ifbm. undervisningsplanlegging   side 5 

o Personlig timeplan for lærere       side 6 

o Utvikling av pedagogisk kompetanse     side 7 

o De ulike undervisningsformene     side 7 

o Normer for undervisning       side 8 

o Ansettelsesforhold og ny ved UiO       side 9



  

3 
 

Om Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 

Klinmed har ansvar for all praktisk pasientrettet undervisning av medisinerstudenter og koordinerer 

fem av åtte semestre i profesjonsstudiet i medisin. Klinmed er ansvarlig for fakultetets 

undervisnings- og forskningsvirksomhet ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus 

universitetssykehus (Ahus), samt enkelte andre sykehus. Ved instituttet drives det forskning innen 

alle de store sykdomsgruppene. 

Les mer om instituttet: http://www.med.uio.no/klinmed/om/ 

Et mangfoldig institutt 

Med ca 800 ansatte fordelt på om lag 450 årsverk er Klinmed UiOs største institutt. Vår virksomhet 

følger den kliniske aktiviteten ved sykehusene og er spredt over en rekke geografiske områder. 

Organisasjonen har tre formelle nivåer: institutt, klinikk og avdeling. 

Samspill med universitetssykehusene 

Det tette samspillet med de to universitetssykehusene preger instituttet som organisasjon. En stor 

andel av våre ansatte har kombinerte stillinger ved universitetet og sykehusene. Den vanligste 

kombinasjonen er 100 % overlegestilling i sykehuset og 20 % akademisk bistilling ved Klinmed. 

Organisasjon 

Instituttledelsen består av instituttleder, to nestledere og administrasjonssjef. Instituttleder velges 

for en åremålsperiode på fire år, og utpeker selv sine nestledere. I tillegg har Klinmed en 

utdanningsleder og to koordinatorer for forskerutdanningen. 

Instituttleder har det faglige og administrative ansvaret for instituttets samlede virksomhet og 

rapporterer til dekan. 

Instituttadministrasjonen ledes av administrasjonssjef og ivaretar oppgaver knyttet til personal, 

økonomi, IT, undervisningsstøtte, forskningsadministrasjon, lederstøtte og kommunikasjon. 

Administrasjonen er hovedsakelig lokalisert ved Søsterhjemmet på Ullevål, men vi har også noen 

ansatte som er lokalisert på Rikshospitalet.  

Les mer: http://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/adm/ 

http://www.med.uio.no/klinmed/om/
http://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/adm/
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Klinikker på Klinmed 

Instituttets underliggende enheter er organisert i følgende klinikker ved de to 

universitetssykehusene. 

Tilknyttet Oslo universitetssykehus (OUS) 

 Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) 

 Medisinsk klinikk (MDK) 

 Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK) 

 Nevroklinikken (NVR) 

 Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA) 

 Ortopedisk klinikk (OPK) 

 Kvinneklinikken (KVI) 

 Barne- og ungdomsklinikken (BAR) 

 Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT) 

 Kreftklinikken (KRE) 

 Akuttklinikken (AKU) 

 Prehospital klinikk (PRE) 

 Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) 

 Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) 

 Oslo sykehusservice (OSS) 

Tilknyttet Akershus universitetssykehus (Ahus) 

 Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (AHUSKIL) 

 Klinikk for kirurgiske fag (AHUSKKF) 

 Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri (AHUSKHP) 

Les mer: http://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/klinikker/ 

 

http://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/klinikker/
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Undervisning ved fakultet og instituttet 

Oslo 2014  

 

Prosjektet "Oslo 2014" har arbeidet med revisjon av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin. 

En overordnet studieplan ble vedtatt av fakultetsstyret i september 2013, og den reviderte 

studieplanen er ferdig implementert i 2017.  

På prosjektets nettside kan du blant annet finne en samlet oversikt over studieløpet og en oversikt 

over fagenes plassering i studiet («fugleperspektivet»): 

http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/ 

Organisering av undervisningen 

 

Medisinstudiet er organisert i en matrisemodell som går på tvers av linjeorganisasjonen ved 

instituttet: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/arbeidsdeling/ 

Programrådet er et rådgivende organ for studiedekan og har ansvar for samordningen av fag på 

tvers av modulene gjennom programmet. I tillegg fastsetter rådet programmets innhold og har 

ansvar for den helhetlige kvaliteten i programmet. 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/programrad/medisin/index.html 

Studiedekan oppnevner undervisningsledere, modulledere, modulutvalg og 

eksamenskommisjoner. Undervisningsledere rapporterer til studiedekan mens modulledere 

rapporterer til utdanningsleder ved instituttet i saker som angår instituttet og til studiedekan i saker 

som angår fakultetet. Eksamenskommisjonsleder rapporterer til modulleder. 

Utdanningsleder ved instituttet er bindeledd mellom fakultet og institutt i alle utdanningssaker og 

skal sørge for at instituttets ansvar blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

Les mer om: 

Undervisningsledere: http://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/undervisningsledere/ 

Modulutvalg: http://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/modulutvalg/ 

Ansvarslinjer, Klinmed:  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/institutter/klinmed/lokale-ansvarslinjer/ 

Frister og rutiner i forbindelse med undervisningsplanlegging 

Klinmed koordinerer og tilrettelegger undervisningen for 5 av medisinstudiets 8 moduler. For at 

denne omfattende prosessen skal være gjennomførbar, har Klinmed innført frister og rutiner i 

forbindelse med undervisningsplanleggingen som du må gjøre deg kjent med. 

Les mer: 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/institutter/klinmed/undervisning/  

http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/arbeidsdeling/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/programrad/medisin/index.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/undervisningsledere/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/modulutvalg/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/institutter/klinmed/lokale-ansvarslinjer/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/institutter/klinmed/undervisning/
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Modulkoordinatorene utfører timeplanlegging og er administrativ støtte for modulutvalget i alle 

deres oppgaver.  

Se oversikt og kontaktinformasjon til modulkoordinatorene for de ulike modulene her: 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/modulutvalg/index.html 

Elektronisk timeplan blir jevnlig oppdatert og vises i din personlige timeplan. Timeplanen samordnes 

med undervisningsledere for de ulike fag og med modulutvalget. Hvert semester koordineres tildeling 

av lærerkrefter på tvers av instituttene. 

Personlig timeplan for lærere 

Faglærere har en personlig timeplan hvor fagressurser og leksjonsresyméer lastes opp, og oversikt 

over timer vises. 

Din timeplan finner du her: https://tp.uio.no/timeplan/fagperson.php 

UiO-brukernavn og passord må benyttes ved innlogging.  

Du kan også finne timeplanen for en enkelt modul i medisinstudiet (emnetimeplan) og for de ulike 

undervisningsfagene. En veiledning til hvordan man laster opp ressurser og hvordan man for 

eksempel laster timeplanen inn i kalender kan du lese om her: 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/minestudier/lerer/index.html 

 

Som lærer ved Klinmed plikter du å 

 holde deg oppdatert på timeplanen 

 se gjennom timeplanen når denne sendes ut på høring og komme med innspill ved behov for 

endringer innen fristen – til modulkoordinator 

 delta på lærermøter i regi av undervisningsleder/fagplanutvalg og modulleder/modulutvalg 

 gi innspill til eksamensoppgaver i faget ved behov 

 stille som eksaminator innen det aktuelle fagområde ved behov 

 respektere de undervisningstidspunkter som er satt 

  

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/utvalg/modulutvalg/index.html
https://tp.uio.no/timeplan/fagperson.php
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/minestudier/lerer/index.html
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Utvikling av pedagogisk kompetanse 

Universitetet i Oslo legger vekt på kvalitet i studietilbud og undervisning og krever pedagogisk 

basiskompetanse av alle sine tilsatte i fast stilling eller i II’er- stilling med undervisningsplikt.  

Les om kurs i universitetspedagogikk: http://www.uv.uio.no/iped/om/fup/index.html 

For ansatte i professor II-stilling dekkes kravet om basiskompetanse ved å ta fellesdelen for fast 

vitenskapelig ansatte, som i hovedsak består av 3 aktiviteter: 

 Fellessamlinger (2 stk) 

 Arbeid i veiledningsgrupper (kollegaveiledning) 

 Pedagogisk utviklingsarbeid (refleksjonsnotat) 

Vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger (kliniske stipendiater) som ønsker å skaffe seg 

pedagogisk basiskompetanse, har en egen fellesdel. Innholdsmessig er denne fellesdelen lik 

fellesdelen for de fast ansatte, og de to kursene er likeverdige som del av pedagogisk 

basiskompetanse: http://www.uv.uio.no/iped/om/fup/oppby-gjennomf/felles-stip-post/ 

De ulike undervisningsformene 

 Forelesninger kan være en introduksjon til et tema, supplement til læring i grupper på 

enkelte, vanskelig tilgjengelige emner, en oppsummering av det nyeste på et fagfelt og / eller 

overblikk over et fagområde. 

 Klinikkundervisning er for større grupper av studenter, eventuelt hele kullet. Her presenteres 

en eller flere pasienter, som enten er til stede, eller framføres muntlig, på video e.l. Det 

kliniske tilfellet kan være utgangspunkt for å diskutere diagnostikk eller behandling, eller 

være innfallsport til et mer teoretisk emneområde. 

 Seminar skal gi en mest mulig helhetlig behandling av sentrale temaer i semesteret. Det er en 

forutsetning at undervisningen ikke bare gis i form av forelesninger, men er kombinert med 

studentaktiviserende tiltak (praktiske øvelser/ presentasjoner forberedt av studenter/ 

gruppearbeid/ summegrupper/ diskusjoner i plenum). 

 Kurs er laboratoriekurs, mikroskopikurs, disseksjon, ferdighetstrening i ferdighetslab., e.l. 

 Kasuistikkbasert læring (kbl) er læring ved bruk av reelle sykehistorier. Hensikten er å 

trene studentene i differensialdiagnostiske overveielser, klinisk resonnement og beslutninger 

på basis av medisinsk kunnskap tilsvarende det som skjer i klinisk virksomhet. 

 Team-basert læring (tbl) er en rasjonell, effektiv, høyt strukturert, studentaktiviserende 

undervisningsform som kombinerer forelesningens og gruppearbeidets egenskaper. 

Læringsformen omfatter, i rekkefølge, tvungent forarbeid, individuelle og gruppevise prøver, 

situasjonstilpasset miniforelesning, flere kasuistikker/gruppeoppgaver med 

plenumsdiskusjoner. Tbl-sesjonen kan foregå i et auditorium med inntil flere hundre studenter 

som arbeider i forhåndsinndelte grupper på 5-7. Den kan ledes av 1 lærer og varer 2-3 timer. 

Utbyttet av undervisningen er avhengig av gode prøver og kasuistikker. 

http://www.uv.uio.no/iped/om/fup/index.html
http://www.uv.uio.no/iped/om/fup/oppby-gjennomf/felles-stip-post/
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 Problembasert læring (PBL) er en spesiell form for læring i smågrupper og handler mer om 

forståelse og forklaring enn problemløsning. Lærerens rolle er å være veileder, blant annet til 

styring mot adekvate læringsmål og til realisme i læringsbehovene.  

 I klinisk smågruppeundervisning blir studenter undervist av en lærer i små grupper (3-8 

studenter) i pasientsituasjoner ved sykehusavdeling eller poliklinikk, eventuelt i 

helseinstitusjoner utenfor sykehus  

 Avdelingstjeneste. Studentene har enkeltvis eller i små grupper avtalt tilstedeværelse i 

sykehusavdeling eller poliklinikk der de arbeider med tildelte oppgaver (f.eks. 

journalskriving, praktiske prosedyrer, annet arbeid i avdelingen) og/eller får anledning til å 

assistere og observere leger i deres arbeid. 

 Hospitering. Studentene får adgang til frivillig etter tur å være med på en organisert, klinisk 

aktivitet som tilskuer eller medhjelper, f. eks. legevaktkjøring, ambulansetjeneste. 

Les mer:  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/undervisning/medisinstudiet/ 

Normer for undervisning  

Fakultetsstyret vedtar normer for undervisning, dvs hvor mange timer uttelling en times undervisning 

gir i undervisningsregnskapet. Følgende normer (faktorer) gjelder p.t:  

 Forelesning - 4,0  

 Klinikk - 4,0  

 Seminar - 3,0  

 Problembasert læring - 2,0  

 Kasuistikkbasert læring - 2,0  

 Teambasert læring - 4,0  

 Klinisk smågruppe - 2,5  

 Annen gruppeundervisning - 2,0  

 Kurs - 4,0  

 Journalretting - 20 min/journal 

Instituttet utarbeider hvert år et undervisningsregnskap som viser hvordan ressursene disponeres i 

timeplanen, - på person-, fagområde- og klinikknivå. 

Undervisningsregnskapet benyttes aktivt i ressursstyringen på instituttet, f eks i vurdering av om 

stillinger skal opprettes eller avvikles. I tillegg kan undervisningsregnskapet benyttes av 

undervisningslederne ved fordeling av undervisning mellom lærere i de ulike fag. 

  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/undervisning/medisinstudiet/
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Ansettelsesforhold ved UiO 

Du kan lese om stillinger, lønn, sykdom, ferie, reise, HMS, velferd, etc. på: 

https://for-ansatte.uio.no/employee/index.html 

UiO-brukernavn og passord må benyttes ved innlogging. 

Ny ved Universitetet i Oslo 

Som ny ved UiO er det mye å sette seg inn i. For å hjelpe deg i gang har vi samlet en del informasjon 

som er spesielt relevant i startfasen: 

https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/starte-og-slutte/ny/ 

 

VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED 

UNDERVISNINGSOPPDRAGET! 

 

 

Revidert 17.11.2016 

https://for-ansatte.uio.no/employee/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/starte-og-slutte/ny/

