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Det medisinske fakultet takker for muligheten til å komme med innspill til oppdatering av 

utviklingsplan for Vestre Viken HF. 

Vi har følgende kommentarer og innspill  

1. I avsnittet om utdanning på s. 20 omtales ikke studentundervisning i det hele tatt, til 

tross for inngått avtale mellom Vestre Viken og UiO/Det medisinske fakultet om 

forskning, utdanning og studentutplassering som bl.a. regulerer årlig utplassering av 

medisinstudenter i praksis. 

 

2. Det medisinske fakultet ønsker å videreføre samarbeidet med Vestre Viken om 

utdanning og studentutplassering, og anser sykehuset som en relevant og ønsket 

samarbeidspartner dersom antall studieplasser for medisinstudenter skal øke vesentlig i 

Oslo-området fremover. 

3. Ved Avdeling for Ernæringsvitenskap, Institutt for Medisinske basalfag, det Medisinske 

fakultet utdanner vi 35 nye klinisk ernæringsfysiologer hvert år. Dette er et 5-årig 

masterprogram som leder til profesjonen klinisk ernæringsfysiolog. Vi sikrer at Vestre 

Viken HF får personell med solid kompetanse i klinisk ernæring innenfor deres 

tematiske satsningsområder, og ønsker dialog om hvordan vi kan forbedre utdanningen 

slik at den er i tråd med Vestre Viken HF sine fremtidige behov. 

4. For å styrke fagkompetanse og utvikling for klinisk ernæringsfysiologer ved Vestre 

Viken HF foreslår vi et tettere samarbeid med Avdeling for Ernæringsvitenskap, 

Institutt for Medisinske basalfag, det Medisinske fakultet når det gjelder praksis for 

kommende kliniske ernæringsfysiologer. Studentene har behov for praksis gjennom 

hele studiet inklusiv observasjonspraksis hos klinisk ernæringsfysiolog og sykepleiere, 

praksis i poliklinikk knyttet f.eks.  til behandling av lipidforstyrrelser, diabetes, 

overvekt, kreftbehandling og nyresykdommer. Avslutningsvis trenger studentene 

Journalført i Public 360°



2

praksis på sengepost. Denne praksis er lagt til slutten av studiet hvor formålet er at
studentene skal kunne jobbe selvstendig.

5. For å bedre samarbeid om forskning ønsker vi å styrke og videreutvikle samarbeidet
med kliniske ernæringsfysiologer ved Vestre Viken HF som veiledere på
masteroppgaver for våre studenter som omfatter tematikk i tråd med Vestre Viken HF
tematiske satsningsområder. Vi har i flere år opplevd stor interesse for masterprosjekter
ved Vestre Viken HF som er viktig for å styrke fag- og forskningskompetansen for
nåværende og fremtidige kliniske ernæringsfysiologer. M asterstudenter er en viktig
ressurs som vil være nyttig for sykehuset for å kunne evaluere og dokumentere effekt av
kostbehandling relevante pasientgrupper. I tillegg vil det være ønskelig å styrke
forskning og innovasjon mellom vår avdeling og Vestre Viken HF ved å sammen utvikle
doktorgradsprosjekter for klinisk ernæringsfysiologer via NFR sin offentlig PhD
ordning. Prosjekter skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde og bygge
kunnskap og kompetanse som er relevant og anvendbar for Vestre Viken HF og i tråd
med avdelingens forskningsstrategi, inkluder t kliniske studier. Ved avdelingen utvikler
vi også nye digi tale løsninger for registrering av matinntak og kosthold som vi kunne
tenke oss å samarbeide med Vestre Viken HF om utprøving og implementering av disse
nye løsningene.

Med hilsen

Ivar P. Gladhaug
dekan

Hans Mossin
fakul tetsdirektør

Dette dokumentet er godk jent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Aleksandra Weder Sawicka
93258714, a.w.sawicka@medisin.uio.no
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