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Høringsinnspill fra Helsam - Strategisk plan 2010 - 2020 og årsplan 2012 -2014 

Vi viser til fakultets høring på årsplan 2012-2014 og revidert strategisk plan. Saken er behandlet i 

instituttets ledergruppe og i instituttrådet. Det var begge steder bred enighet om at dette er en av 

de mest konkrete plandokumentene som er levert fra fakultetet, og det vil vi rose fakultetet for. 

Samtidig opplever vi at tiltakene ikke er fullt ut operasjonaliserte slik at det vil være vanskelig å 

måle om de nås, og at det fortsatt er rom for forbedringer her.  

Instituttet er godt fornøyd med at både samlokalisering av instituttet og Global helse ligger inne 

som hhv eget tiltak og prioritert strategi.  

Konkrete kommentarer til Årsplan 2012 – 2014 

Utvikling av studieprogram i folkehelsevitenskap er ikke nevnt i plandokumentene, men med 

henvisning til den inngåtte avtalen mellom UiO, Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet og 

Harvard legger vi til grunn at dette er tenkt inn under utviklingen av programporteføljen i tiltak 1. 

I tiltak 5 så må studentinvolvering være inne også for reorganiseringen av masterprogrammene, 

slik det er beskrevet for modifiseringen av profesjonsstudiet i samme tiltak. 

Bør fakultetet ha et mer ambisiøst mål for tiltak 7?  

Instituttet foreslår at eldreomsorg trekkes fram som et aktuelt tema i tiltak 9. I tillegg foreslår vi at 

det lages et eget tiltak om samarbeidet med Oslo kommune1 under hovedtemaet et 

samfunnsengasjert universitet. I tilknytning til dette vil instituttet utfordre fakultetet på å ta mål av 

seg til å bli en viktig regional aktør.  Begge disse punktene kan knyttes opp mot UiOs strategi nr 15 i 

strategiplanen.  

Tiltak 11 kan etter instituttets oppfatning omskrives til en felles definisjonen av hva som kan kalles 

forskningsgrupper ved fakultetet og hvem som kan lede disse. Vår forståelse er at en 

forskningsgruppe er en gruppe som består av mer enn én seniorforsker. 

                                                           
1
 Eksempelvis så vil det ved Helsam opprettes en ny stilling i perioden 2012 – 2014 som skal arbeide med å identifisere 

og fasilitere samarbeidsprosjekter med Oslo kommune. Stillingen vil være 50% finansiert av kommunen. 
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Konkrete kommentarer til Strategisk plan 2010 – 2020  

I UiOs strategiske plan 2010 – 2020 er midlertidighet og likestilling sentrale temaer som i mindre 

grad gjenfinnes i fakultetets plan. Instituttet ber derfor om at det tas inn et overordnet punkt i 

strategiplanen om at fakultetet må drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn, 

og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og som sikrer like rettigheter for alle, uavhengig av 

kjønn og etnisk herkomst. Fakultetet bør også vurdere å ta inn et punkt som tilsvarer UiOs mål om 

utvikling av langsiktige stilllingsplaner for å bedre forutsigbarheten for midlertidig tilsatte.  

Videre arbeid på instituttet 

Helsam vil arbeide fram en strategisk plan for instituttet innen mars 2012, og vi forventer å ha 

årsplan 2012 – 2014 ferdig innen utgangen av mars 2012.  
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