Forskningsgrupper på Ahus.











Alle forskningsaktive på Ahus skal være med i en forskningsgruppe.
En forskningsgruppe kan bestå av medlemmer fra ulike divisjoner/klinikker.
Forskningsansvarlig i divisjonen/klinikken og Forskningsleder i den aktuelle UiO
klinikken godkjenner opprettelsen av forskningsgrupper.
Når forskningsgruppen er godkjent melder forskningsgruppeleder fra om navn på gruppen
(norsk og engelsk) og navn på gruppemedlemmer til Avdeling for forskningsstøtte.
Hovedveileder har ansvar for å sikre at stipendiater tilhører en forskningsgruppe.
En forskningsgruppe skal minimum bestå av fire personer. I tillegg kan teknisk personale
ha tilhørighet til en forskningsgruppe.
Forskningsaktive ansatte kan være med i flere forskningsgrupper, men vil bare kunne
være hovedmedlem i en gruppe (og eventuelt assosiert medlem i andre).
En forskningsgruppe kan ha medlemmer som ikke er ansatt på Ahus eller UiO, Campus
Ahus.
Forskningsgrupper og medlemmene kan også delta i forskningsnettverk.
En forskningsgruppe kan oppløses ved manglende aktivitet over lengre tid.

Lederen av en forskningsgruppe vil normalt være en professor eller seniorforsker med fast
ansettelse i Ahus eller UiO. Lederen av en forskningsgruppe har et overordnet faglig ansvar
for prosjektporteføljen i gruppen, herunder å utarbeide langsiktige målsettinger og bidra til:
 Samarbeid mellom relaterte prosjekter
 Utarbeidelse av nye prosjektsøknader
 Knytte kontakter med regionale, nasjonale og internasjonale miljøer
 Bidra til synliggjøring og profilering av prosjektenes resultater
Lederen av forskningsgruppen har ansvar for å skape møteplasser for medlemmene av
forskningsgruppen.
Forskningsgruppen skal presenteres på nett1 med følgende innehold:
 Gruppeleder med kontaktinformasjon
 Gruppemedlemmer med kontaktinformasjon
 Forskningsgruppens målsetning/formål
 Pågående prosjekt inkludert finansieringskilde
Forskningsgruppeleder har ansvar for en årlig oppdatering av denne informasjonen.
Forskningsgruppen er ikke et formelt administrativt nivå med eget budsjett.

1

Forskningsgrupper med leder som har ansettelse på UiO publiseres på Institutt for klinisk medisins
hjemmeside, og det linkes fra Ahus hjemmeside. Andre grupper publiseres kun på Ahus hjemmeside. Felles mal
for forskergruppepresentasjon ved Klinmed og Ahus: http://www.ahus.no/fagfolk_/forskning_/rutiner-forforskning_

Forskningen er normalt organisert i prosjekter som oftest er tidsbegrensede og ofte også
eksternt finansiert. Det er den enkelte prosjektleder som har budsjettansvar for sitt prosjekt.
Personalansvar for medlemmer av en forskningsgruppe, herunder bl.a. ansvar for å
gjennomføre medarbeidersamtaler og formidle administrativ informasjon, ligger i linjen (UiO
linjen for UiO tilsatte og Ahus linjen for Ahus ansatte).
Forskningsledelsen skal i en årlig gjennomgang vurdere om:
 det fortsatt er grunnlag for den enkelte forskningsgruppe eller om forskningsgruppen
skal avvikles
 forskningsaktive på Ahus/Campus Ahus som publiserer er med i en forskningsgruppe
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