
 
 
Internshipordning for studenter ved det Medisinske fakultet - UiO  
 

Bakgrunn 
Det Medisinske fakultet ved Universitet i Oslo (MedFak) etablerer 2021 sammen med det 
Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet (MatNat) en ny innovasjonsenhet. Denne har som 
mål å bidra til økt innovasjon og entreprenørskap ved å endre kultur og tenkning og gi 
studenter, forskere og andre ansatte verktøy for å drive frem sine ideer for økt verdiskapning 
og nye arbeidsplasser. Sammen med Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI), en 
studentforening for studenter ved MedFak med en visjon om å fremme kunnskapsutvikling 
for et mer innovasjonsrettet helsevesen, skal vi gjennomføre et pilotprosjekt sommeren 2021 
om et seks-ukers internship-program. Vi invitere herved interessert bedrifter i å delta på 
pilotprosjektet.  

 

Mål 
Målet med internship-programmet er at studentene får utviklet innsikt og kompetanse innen 
hvordan forskning og kompetanse kan medvirke til utvikling av innovasjon for et bedre og 
mer bærekraftig helsevesen. Dette målet skal nås gjennom verdifull jobberfaring i en relevant 
bedrift.  

 

Rammer  
Rekrutteringsprosessen 
For å koble bedrifter og studenter arrangerer SMI et matchmaking-arrangement der bedriftene 
får anledning til å presenterer seg og beskrive relevante arbeidsoppgaver de ønsker løst.  
Tentativ dato for dette er 10. februar 2020. Grunnet koronasituasjonen planlegges dette å 
avholdes digitalt. Studenter og bedrifter vil deretter få tid til å utarbeide en aktuell 
stillingsinstruks for internship-programmet og tegne kontrakt. Etter internship-programmet vil 
det være en evaluering i august 2021.  
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Varighet 
Internship-programmet skal vare i seks uker, og foregå i all hovedsak mellom uke 25-33. Det 
er mulig å invitere studenten til opplæring, forberedelser og kurs i forkant av perioden. Andre 
tidspunkt utover dette må avtales nærmere med studenten direkte.  
 
Lønn  
Lønnen under perioden skal tilsvare 100% stilling etter statens lønnstrinn 34. Universitet i 
Oslo dekker 50% av denne lønnen. UiOs tilskudd skal gi bedriftene et incentiv til å ansette 
studenter for en unik kunnskapsutveksling, hvor bedriftene får en verdifull ressurs, mens 
studentene får en læringsplattform. For nærmere bestemmelser rundt lønn, se egen avtale.  
 

Hvilke bedrifter søker vi?  
Vi søker alle bedrifter som kan tilby en ansettelse som kan presenteres på matchmaking-
arrangement hvor våre mål om kunnskapsutvikling og kompetanseutveksling innen 
helseinnovasjon står sentralt. I retur vil bedriften få en verdifull ressurs samt utvide sitt 
nettverk for potensielle fremtidige arbeidstakere, og knytte tettere bånd for samarbeid med 
både helsefaglige studenter og Innovasjonsavdelingen ved MedFak/MatNat. Dersom din 
bedrift er interessert ønsker vi at dere melder deres interesse innen 20. desember 2020. Vi 
håper så mange som mulig vil delta på matchmaking-arrangement. Det vil totalt kunne 
innlemmes 8 studenter i pilotfasen. 
 

Hvilke studenter søker vi?  
Vi søker deg som går på en studieretning (profesjon, ernæring, helseøkonomi etc.) ved det 
Medisinske fakultet ved UiO. Du bør være nysgjerrig, lærevillig og ha en kunnskapstørst 
innen helseinnovasjon. Det stilles ingen formelle krav til hvilket år du er på i studiet for å 
delta på matchmaking. Søknadsprosessen er lagt opp slik at bedriftene og studentene møtes 
under matchmakingen og at de felles kommer frem til om det aktuelle prosjektet passer begge 
parter.  
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Dersom det foreligger noen spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss under.  
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