
Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 fra Institutt for helse og samfunn – 
tilbakemelding fra fakultetsledelsen 

 
Fakultetsledelsen takker for en meget fyldig og god ledelsesvurdering. Vi har følgende 
tilbakemeldinger til de ulike punktene i ledelsesvurderingen. 

 
1. Innledning  
Fakultetsledelsen støtter sterkt arbeidet med en strategisk rekruttering, der man vil "gjennomføre 
strategisk rekruttering som kan møte morgendagens forsknings- og undervisningsbehov uten å 
reprodusere dagens fagmiljøer".  
 
 
2.  Vurdering av status  

 
a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet ihht UiOs årsplan 

Skal studieprogrammet "Avansert geriatrisk sykepleie" fortsette må det som dere sier legges 
betydelig vekt på å markedsføre dette programmet, slik at man får en betydelig økning i søknader i 
2014. Vi ser med stor tilfredshet på hvordan Helsam og fagmiljøene på en ryddig og effektiv måte har 
etablert fellesgradprogrammet EU-HEM. Likeledes mener vi det er fortjenestefullt at man 
gjennomgår organiseringen av masterprogrammene for å gi studentene et bedre tilbud og utnytte 
lærerkompetansen bedre.  
 
Vi er ikke enige i at Helsam i stedet for å ansette eller utpeke en utdanningsleder vurderer å dele 
disse oppgavene på flere personer. Dette er i kke i tråd med fakultetsledelsens intensjoner om at 
hvert institutt skal ha en person som har utdanning som en hovedoppgave, med tanke på å arbeide 
for utdanning på instituttet sammen med instituttledelsen. Dessuten vil deling av denne oppgaven på 
flere gjøre det mye vanskeligere for fakultetsledelsen å samhandle med utdanningsledelsen og å 
benytte utdanningslederne som ressurspersoner ved utvikling av utdanningen ved fakultetet.  
 
Fakultetsledelsen er tilfreds med tiltakene som Helsam har satt i gang for å øke de eksterne 
inntektene. Når det gjelder forskningsadministrativ støtte fra fakultetet sentralt for å bidra til økte 
eksterne inntekter, vil dette bli dette bli betydelig bedre, så snart "Enhet for ekstern finansiering"  
blir etablert sentralt på fakultetet  i løpet av høsten 2013. Planen er at den sentrale enhet skal ha 
ansvaret for overordnede tiltak i forbindelse med forskningsfinansiering og ha støttefunksjoner for 
instituttene og fagmiljøene ved større utlysninger og satsinger, mens instituttene skal ha ansvaret for 
den operative gjennomføring av søknads- og oppfølgingsprosessene. Dette er i tråd med hvordan 
Universitetet i Aarhus med stor suksess har organisert sine forskningsstøttefunksjoner.  
Implementeringen av den nye ordningen vil skje i tett dialog med instituttene, for å sikre en smidig 
samhandling mellom enhetene. 
Det er meget bra at Helsam har satt i gang arbeidet med å «ferdigstille stillingsbeskrivelser for alle 
administrativt ansatte med tanke på bedre personaloppfølging, redusert sårbarhet, legge til rette for 
kompetanseutvikling og tydeliggjøre forventninger til arbeidet». 
Når det gjelder oppfølging av kvalitetssystemet for helseforskning, så planlegger fakultetsledelsen å 
starte testing av UHN-programmet utviklet på OD. Dette programmet eies nå av Inven2 som har 
utlisensiert det til firmaet UHNSL i London.  UHNSL ønsker å få dette testet ved Medfak UiO, og vi 
planlegger å etabler to testenheter (forskningsgrupper), en ved IMB og 1-2 ved Helsam. 
 



Når det gjelder hjelp til å håndtere de formelle sidene ved gjennomføring av kliniske studier ved 
Helsam-enheter, vil vi ta opp muligheten for å få gjort dette i samarbeid med OUS. 
 

b. Status for den økonomiske situasjonen 
Tas til etterretning. 
 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
Fakultetsledelsen har tatt opp knapphet på lokaler og til dels uhensiktsmessige lokaler for Helsam 
med UiO-ledelsen, og vi vil gjør det på nytt på det årlige dialogmøtet med UiO-ledelsen i slutten av 
oktober.  Med den budsjettmodellen som UiO har, må fakultetet være forberedt på å måtte 
finansiere mer areal innenfor nåværende budsjett.  
  
 
 


	Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 fra Institutt for helse og samfunn –

