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Til: Fakultetsstyret 

Fra: Instituttleder Nina K. Vøllestad 

Dato: 17. februar 2017 

 

Utviklingsprosess for Helsam 
 

Bakgrunn 

Helsam ble opprettet i 2010 ved sammenslåing av tre institutter og består i dag av 6 avdelinger:  

 Avdeling for allmennmedisin 

 Avdeling for helsefag 

 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 

 Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 

 Avdeling for sykepleievitenskap  

 Senter for medisinsk etikk 

I tillegg huser vi lokale og nasjonale satsninger som Senter for global helse, Antibiotikasenteret for 

primærhelsetjenesten og etikk i helsetjenesten.  

Det er relativt store ulikheter mellom avdelingene, både med hensyn til undervisningsoppgaver (fag 

som undervises og studieprogram man inngår i) og størrelse. Avdelingene utgjør i noen grad 

faglige/tematiske grupperinger, men deres viktigste bakgrunn og identitet er knyttet til 

undervisningsoppgaver for ett fag eller ett eller flere egne studieprogrammer.  

Instituttets forskning og undervisning spenner fra biomedisinske fag til humaniora, og favner kunnskap 

og kompetanse for helseprofesjoners yrkesutøvelse og for helsetjenestens ledelse og 

politikkutforming. Videre arbeides det både med klinisk relevante problemstillinger og med 

grunnleggende forskning. Til sammen skaper dette et stort potensial, samtidig som det er spenninger 

mellom de ulike hensikter eller 

fagområder. Figuren illustrerer 

disse spenningsområdene i tre 

dimensjoner.  

For å illustrere spennet i 

fagområder, kan nevnes 

undervisningsemner som 

Kunnskapshåndtering, ledelse og 

kvalitetsforbedring (KLoK), 

allmennmedisin, 

samfunnsmedisin og medisinsk 

etikk på medisin-studiet. På 

bachelor og masterprogrammene er helseøkonomi, samfunnsernæring, funksjon og 

funksjonsvurdering, avansert geriatrisk sykepleie og helserett noen eksempler. Tilsvarende bredde 

gjenfinnes i forskningsprosjektene (se vedlegg som viser prosjektsøknader til EU og NFR i 2015-2016).  
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Etter etableringen av Helsam, ble det utviklet en strategisk plan i 2012 basert på underliggende planer 

fra avdelingene. Hovedambisjonen (eller visjonen) til instituttet er: "Institutt for helse og samfunn skal 

være et synlig og grensesprengende fagmiljø som driver forskning og utdanning på høyt internasjonalt 

nivå, av betydning for helse og samfunn, lokalt og globalt". Denne visjonen er ambisiøs, men med 

instituttets kompetanse har vi gode forutsetninger for å kunne nærme oss dette bildet.  

Som et ledd i å styrke oss i forhold til ambisjonene, har vi nylig etablert Senter for global helse og 

satset på å styrke registerforskning gjennom to stillinger. Vi forventer at disse satsningene styrker oss 

på generelt grunnlag og i forhold til å fylle et samfunnsbehov.  

Hvor står vi i dag? 

Helsams ansatte har en god vitenskapelig produksjon. Med utgangspunkt i tallgrunnlaget for fordeling 

av fakultetets budsjett for 2017, ligger vi litt over vårt måltall for doktorgrader og NFR finansiering, 

men under måltall for EU finansiering. Hvis vi sammenligner oss med de andre instituttene, ligger vi 

over IMB i publiseringspoeng og antall doktorgrader, men lavere enn Klinmed. Til sammenligning 

tilsvarer Helsams tildeling over basis 62 % av IMBs og 37 % av Klinmeds tildeling.   

Helsam har ansvar for fire fag i Oslo2014 og bidrar inn i alle modulene. Det har vært tatt initiativ til nye 

undervisningsformer, f. eks. med brukerinvolvering, og undervisning på sykehjem har blitt utviklet som 

et tverrprofesjonelt pilotprosjekt. Instituttet har ansvar for utplasseringen i allmennmedisin og 

samfunnsmedisin. Fire avdelinger deltar i undervisning av medisinerstudenter. 

Studenttilgangen til enkelte masterprogram har vært lav de senere årene. For ett av disse, Master i 

helseadministrasjon, ble studiet lagt om i 2016 for bedre å møte potensielle søkeres behov. Dette 

førte til en stor oppgang i antall søkere. Det er videre igangsatt et eget prosjekt for å vurdere andre 

justeringer i mastergradsporteføljen. Hensikten er en faglig styrking for å sikre at vi har en portefølje 

som er innrettet mot samfunnets behov, samtidig som kostnadene ved programmene reduseres.   Det 

ble orientert om dette prosjektet i fakultetsstyrets møte 16. desember 2016. 

I 2016 ble det arbeidet frem en ny organisasjonsplan for de administrative oppgavene. Endringen 

innebærer en mer funksjonsbasert organisering, med fire seksjoner: Studieadministrasjon, 

økonomi/personal, forskningsadministrasjon og fellestjenester. Planen er i iverksatt fra 1. januar 2017. 

Målet er å øke kvaliteten og profesjonaliteten, samt å få en mest mulig effektiv organisasjon. 

Hvorfor igangsette en utviklingsprosess? 

Det er flere grunner til å se på instituttets faglige aktivitet og hvordan den kan styrkes. For det første 

er det sentralt å se på de hva de nasjonale og internasjonale strategiene innenfor helseforskning og 

helsetjenesteforskning etterspør. Et sentralt tema er kommunenivået. For eksempel er "Kunnskapsløft 

for kommunene", "Helsedata som nasjonalt fortrinn", " Møte de globale helseutfordringene" og 

"Effektive og lærende tjenester" blant de 10 satsningsområdene i den nasjonale forsknings- og 

innovasjonsstrategien for helse og omsorg (HelseOmsorg21). Disse temaene er sentrale både 

undervisningsmessig og forskningsmessig ved Helsam. Hvis vi utnytter vårt potensial godt, vil vi kunne 

både bli synlige og levere relevante bidrag av høy kvalitet innenfor disse områdene. 

Universitetsledelsen har pekt på at Helsam er den enheten ved UiO som kan bidra til et betydelig løft 

for disse temaene. Det etterspørres hvordan vi vil gjøre dette.  

En annen grunn finner vi i de store samfunnsutfordringene som for eksempel løftes frem i 

Stortingsmelding nr 26 (2014-2015) om primærhelsetjenesten. Her løftes det frem behov for klinisk 

forskning, samt styrking av interdisiplinær og inter-profesjonell forskning og utdanning. Helsam har 

mange miljøer med godt utviklet kultur for dette, men vi ser at det fortsatt er utfordringer i å utnytte 

hele potensialet. Noe av utfordringen ligger i å finne en god balanse mellom å utvikle eget fagområde 

http://www.med.uio.no/helsam/om/strategi/helsam-strategiplan-2012-2020.pdf
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og å bygge opp større prosjekter med stor grad av tverrfaglighet. Utfordringene i klinisk forskning 

ligger særlig i infrastruktur og mulighetene for å gjennomføre gode prosjekter i primærhelsetjenesten.   

En tredje grunn for å se på utviklingsmulighetene, er økonomi. Tildelingen til Helsam fra fakultetet gikk 

ned med 12 % fra 2016 til 2017. Vi må ruste oss for en tid der denne reduksjonen er varig, og kanskje 

til og med forsterket. Selv om vi ligger godt an med hensyn til innhenting av eksterne midler, er det 

grunn til å tro at vi har enda større potensiale. Det sendes et stort antall søknader hvert år, men et 

flertall av disse får ikke finansiering.  

Det er i tillegg reist spørsmål om avdelingsinndelingene er hensiktsmessig og om omfanget av 

avdelingslederfunksjonen står i forhold til det arbeidet som kreves. Vi har i dag seks avdelinger av ulik 

størrelse (se vedlegg som viser størrelse i antall ansatte og årsverk) og det har vært reist spørsmål om 

noen er for små til å være egne avdelinger. Ulikhet i størrelse og undervisningsoppgaver påvirker også 

mulighetene for å standardisere ansvars- og oppgavefordeling mellom institutt og avdeling. Når det 

gjelder avdelingslederfunksjonen så gir den i dag en reduksjon på 20 % (dvs en halv dag) av 

undervisningsoppgavene. Kostnadsmessig for instituttet, er det derfor en rimelig løsning, men 

oppgavene krever langt mer tid for de fleste.  

I en diskusjon om justeringer for å utvikle instituttet, er det nødvendig også å ha identifisert 

rammefaktorer og premisser. Følgende forhold er i dag identifisert som viktige: 

 Basisfinansieringen forventes å bli redusert i årene som kommer  

 Instituttet er i dag lokalisert i 5 ulike bygninger på 3 ulike steder 

 Det er lite sannsynlig at en samlokalisering kan realiseres før ca 2023 

 Hovedtyngden av aktuelle undervisningslokaler for Ba/Ma-programmene ligger i Gaustad-

området/Forskningsveien 

 Formalkrav til virksomheten vår øker (f eks. gjennom UiOs kvalitetssystem for forskning) og 

med det også kravene til faglig organisering 

 

Hvordan legger vi opp prosessen? 
Instituttets ledergruppe har diskutert opplegget for en utvikling ved flere anledninger. Dekanus har 

kommet med forslag om å redusere antallet avdelinger, og instituttet har diskutert hvordan dette kan 

inkorporeres i en utviklingsprosess. Instituttrådet har diskutert opplegget inngående i to møter, og 

vært med på å forme ut det endelige opplegget som fikk tilslutning i møte 14. februar 2017. Instituttet 

har landet på at prosessen starter med at avdelingene diskuterer hvordan fagmiljøene, avdelingene og 

instituttet kan oppnå at: 

1. Helsam styrker sin evne til å utvikle strategiske og store søknader av høy kvalitet 

2. Fagmiljøene og avdelingene balanserer innsatsen for å styrke eget fagfelt og innsatsen for å 

styrke vår tverrfaglige/interdisiplinære profil 

3. Helsam styrker sin posisjon for å bli et sentralt og ledende miljø for forskning innen 

primærhelsetjenesten 

Avdelingene skal også diskutere hvordan instituttets øvrige fagmiljøer kan understøtte og styrke 

avdelingenes og fagmiljøenes arbeid. Frist for avdelingene på å komme med sine innspill, er 5. april. 

Samtidig skal ledergruppen diskutere avdelingslederfunksjonen og fordeling av oppgaver mellom 

avdeling og institutt.  

Det videre arbeidet vil avhenge av hva avdelingene spiller inn. Det er lagt opp til at 

instituttledelsen/ledergruppen diskuterer innspillene og at forslag om hvordan arbeidet tas videre 
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legges frem for instituttrådet i møte 16. mai. Det tas sikte på å legge frem resultatet av prosessen for 

fakultetsstyret i møte 26. september 2017.  

 

Vedlegg: Helsams bemanning utvikling over tid og fordeling på avdelinger  

Prosjektsøknader fra Helsam til NFR og EU i 2015 og 2016 



Staff Helsam
Full time equvialents (FTE) 2012 2013 2014 2015 2016

Admin 37 38 38 35 42

Technical 2 2 2 2 2

Scientific 149 155 170 172 179

Total 188 195 209 210 223

Internally funded (FTE) 2012 2013 2014 2015 2016

Admin 28 31 31 29 31

Technical 2 2 2 2 2

Scientific 92 90 102 96 102

Total 123 123 134 126 136

Externally funded (FTE) 2012 2013 2014 2015 2016

Admin 9 7 7 7 10

Scientific 56 65 68 77 77

Total 65 72 75 83 87

Scientific staff in Departments FTE 2016 Persons 2016

Health Sciences 18 28

Health Economics and Management 41 70

Nursing Science 19 31

Medical Ethics 16 23

Community Medicine and Global Health 37 55

General Practice 28 62

Grand Total 159 269



Research proposals to Research Council of Norway or EU in 2015 and 2016

Year Funder Call Department Name T itle Role Funded?

2015 EU ERC Adv. Community med & global h Gry Sagli

On the edge of mental illness: Chinese medical depletion patterns in 

global perspective Partner N

2015 EU HP-PJ-2014 General practice Anne-Karen Jenum

Innovative Prevention Strategies for type 2 Diabetes in South Asians 

Living in Europe Partner Y

2015 EU H2020-PHC-2015- General practice Atle Klovning Large-Scale Control of Hypertension in Mobile Health (mHyperControl) Partner N

2015 EU  H2020-PHC-2015 Health Management Econ. Hans Olav Melberg GALAXY-Gut-and-liver axis in alcoholic liver fibrosis Partner Y

2015 EU

Neurodegenerative 

Disease Research Health Management Econ. Jan Frich

TEchnologies and SysTems for physical Activity assesMedical ethicsnt in 

Huntington’s disease (TESTA-HD) Partner N

2015 EU ERC Starting grant Health Management Econ. Mette Kalager A Tight Squeeze – Reevaluating Breast Cancer Screening in Europe Coordinator N

2015 EU ERC Consolidator Health Management Econ. Michael Bretthauer

COLOn Screeening and Surveillance - Effectiveness of Colorectal Cancer 

Screening and Surveillance in Europe (COLOSSS) Coordinator N

2015 EU Health Management Econ. Terje P. Hagen SUSTAIN Partner Y

2015 EU Health Management Econ. Tor Iversen

BRIDGE-Bridging Information and Data Generation for Evidence-based 

Health Policy and Research Partner Y

2015 EU ERC Adv. Medical ethics Jan Helge Solbakk

Moral residue, moral distress and fallibility in medical ethics – 

emotional implications, epistemological ramifications and didactic 

challenges Coordinator N

2015 EU ERC Adv. Medical ethics Per Nortvedt

Collective Evil and Ethical Subjectivism - Implications for Bioethics  and 

Moral Philosophy Coordinator N

2015 EU SC1-HCO-12-2016 Nursing science Anne Moen ePowered- Resources to engage as eHealth literate Europeans. Coordinator N

2015 EU  SC1-PM-09-2016: Nursing science Anners Lerdal New therapies for chronic diseases.

2016 EU ERC Starting grant Community med & global h Ruth Prince

Engaged Universals: Ethnographic explorations of ‘Universal Health 

Coverage’ and the public good in Africa (UNIVERSAL HEALTH) Coordinator 

2016 EU H2020-SC1-2016-2017 Health Management Econ. Kalager/Bretthauer EPoS European Polyp Surveillance Coordinator 

2016 EU H2020-SC1-2016-2017 Health Management Econ. Kalager/Bretthauer CASCADE Partner

2016 EU H2020-SwafS-2016-1 Medical ethics Bjørn Hoffman EnTIRE Partner Y

2016 EU SC1-PM-21-2016 Medical ethics Reidar Pedersen Scaling up triadic family involvement during severe mental illness Coordinator N

2015 RCN GLOBVAC Community med & global h Ahmed Madar

Cell Phone Based Infant Feeding Counselling in Nepal, Somaliland and 

Kenya - a randomized controlled trial. The PINK Study. Partner N

2015 RCN GLOBVAC Community med & global h Johanne Sundby

Equal Access To Life Saving Interventions: Quality Of Care In Low-

Income Countries Coordinator N

2015 RCN GLOBVAC Community med & global h Johanne Sundby

SCOMI (Skills, Commodities and Information): improving maternal and 

newborn health in the peripheral areas of Malawi and the Gambia Partner N

2015 RCN FRIPRO MEDBIO Community med & global h Per Nafstad

Cancer in children and young adults. The role of familial aggregation, 

socioeconomic status and perinatal factors Coordinator N
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Research proposals to Research Council of Norway or EU in 2015 and 2016

Year Funder Call Department Name T itle Role Funded?

2015 RCN GLOBVAC Community med & global h Melkizedeck Leshabari Preventing HIV in collaboration with MSM in Arusha Coordinator N

2015 RCN GLOBVAC General practice Morten Lindbæk

Excess mortality due to antimicrobial resistance, and distribution of 

pathogenic bacteria in a low-income country. Coordinator N

2015 RCN  HELSEVEL Health Management Econ. Eline Aas

Guiding future decision: Incorporating heterogeneity and value of 

information in decision analysis Coordinator N

2015 RCN HELSEVEL Health Management Econ. Hans Olav Melberg

End of life treatment and meeting future health challenges: Improving 

by comparing Coordinator N

2015 RCN  HELSEVEL Health Management Econ. Hans Olav Melberg

End of life treatment and meeting future health challenges: Improving 

by comparing Coordinator N

2015 RCN 

FRIPRO MEDBIO 

TOPPFORSK Health Management Econ. Michael Bretthauer

COLOSS - COLOn Screeening and Surveillance: Comparative 

Effectiveness of Colorectal Cancer Screening and Surveillance Coordinator Y

2015 RCN Research Schools Health Management Econ. Jan Frich National Research School in Health Service Research Partner N

2015 RCN  IKT + Health science Eivind Engebretsen

Utprøving av IKT-baserte løsninger for klinisk beslutningstaking i 

primærhelsetjenesten Coordinator N

2015 RCN FRIPRO HUMSAM Health science Eivind Engebretsen

Bodies in Translation. Translation and the Constitution of Scientific 

Discourses in the Early Modern Period Coordinator N

2015 RCN FRIPRO HUMSAM Health science Kari Solbrække How shall I be ill? An innovative study on cancer survivorship in Norway Coordinator N

2015 RCN HELSEVEL Helsam - joint effort Nina Vøllestad

PRIWAY. Costs, priorities and patient outcomes in municipal care 

pathways. Coordinator N

2015 RCN HELSEVEL Medical ethics Morten Magelssen

Improving Ethics in Health and Care Services: from Assumptions to 

Evidence Coordinator N

2015 RCN PRAKSISVEL Medical ethics Reidun Førde

Improving Ethics in Health and Care Services: from Assumptions to 

Evidence Coordinator N

2015 RCN Medical ethics Reidar Pedersen Heterogeneity in the Era of Precision Medicine Coordinator 

2015 RCN  IKT+ Nursing science Anne Moen Smart cOLlaboration about medIcation every Day Coordinator N

2015 RCN FRIPRO MEDBIO Nursing science Anners Lerdal Phenotypes and biomarkers of post-stroke fatigue - a longitudinal study Coordinator N

2015 RCN  HELSEVEL Nursing science Marit Kirkevold

Classification and impact of organization, content and processes in 

rehabilitation services - effective elements and user priorities Coordinator N

2015 RCN  HELSEVEL Nursing science Ragnhild Hellesø Innovative Care Models for Engaging Informal Carers Coordinator N

2015 RCN FRIPRO MEDBIO Nursing science Tone Rustøen

Expanding the knowledge of symptoms and symptom clusters in

intensive care patients, and these patients' communication of their

symptoms Coordinator N

2015 RCN Research Schools Nursing Science/Health Science Marit Kirkevold

The Norwegian Research School for Research and Development of 

Municipal Health and Care Coordinator Y

2016 RCN GLOBVAC Community med & global h Johanne Sundby The Norwegian Research School of Global Health Partner Y

2016 RCN VISJON2030 Community med & global h Anne Kveim Lie Nordic countries. Partner
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Research proposals to Research Council of Norway or EU in 2015 and 2016

Year Funder Call Department Name T itle Role Funded?

2016 RCN SAMKUL Community med & global h Anne-Lise Middelthon

Gut, mind and microbes: historical shifts - contemporary articulations 

and practices Coordinator N

2016 RCN FRIPRO MEDBIO Community med & global h Johanne Sundby

Unearthing the numbers while they endure and hide in silence: An 

obstetric fistula prevalence study in The Gambia Coordinator N

2016 RCN 

FRIPRO-Young 

Research Talents Community med & global h Kristine Lillestøl

Gut, mind and microbes: historical shifts - contemporary articulations 

and practices Coordinator N

2016 RCN INTPART Community med & global h Trygve Ottersen Ensuring access, but not excess, to life-saving antibiotics Partner N

2016 RCN 

FRIPRO-Young 

Research Talents Community med & global h Trygve Ottersen

How to reach disadvantaged groups in the pursuit of universal health 

coverage Coordinator N

2016 RCN FRIPRO Community med & global h Øyvind Næss

The impact of individual factors on social inequalities in the risk of non-

communicable diseases Coordinator N

2016 RCN BEDREHELSE Community med & global h Øyvind Næss

The impact of individual factors on social inequalities in the risk of non-

communicable diseases Coordinator N

2016 RCN EU-HELSE-STIM Community med & global h Andrea Winkler

Migration and Reproductive Health Research Consortium (MRHRC) in 

the Nordic countries Coordinator N

2016 RCN HELSEVEL General practice Anne Karen Jenum Strategies to improve the quality of care for type 2 diabetes Coordinator N

2016 RCN  INFRASTRUCTURE General practice Jørund Straand The Norwegian Primary care Research Network Partner

2016 RCN HELSEVEL Health Management Econ. Eline Aas

Development of an Integrated Cost-effectiveness Framework to 

Acknowledge Patient Coordinator N

2016 RCN BEDRE HELSE Health Management Econ. Eline Aas

Guiding Future Decision Making: Consistent methods, targeted 

economic evaluations and value of additional research Coordinator N

2016 RCN Center of Excellence Health Management Econ. Mette Kalager

Norwegian Institute of Cancer Screening Evidence and Research 

(NICER): From Science to Improved Patient Care Coordinator 

2016 RCN HELSEVEL Health Management Econ. Terje P. Hagen Organizations, costs and outcomes in acute clinical pathways Coordinator N

2016 RCN BEHANDLING Health science Anne Marit Mengshoel

A personalized self-management program for patients with chronic 

widespread musculoskeletal pain Coordinator N

2016 RCN BEDRE HELSE Health science Astrid K. Wahl

Health literacy: a key mechanism to achieve equitable quality of life and 

health outcomes in people with non-communicable diseases?
Coordinator N

2016 RCN FRIPRO Health science Eivind Engebretsen

THE BODY IN TRANSLATION. TRANSLATION, THE HUMAN BODY AND 

EARLY MODERN DEMARCATIONS OF KNOWLEDGE Coordinator 

2016 RCN  SAMKUL Health science Kari Solbrække

Diversifying cancer survivorship - diversifying cancer culture. An 

interdiciplinary study on cancer survivorship in Norway Coordinator N

2016 RCN  INFRASTRUCTURE Health science Nina Vøllestad Norwegian Primary Care Database Coordinator 

2016 RCN HELSEVEL Helsam - joint effort Nina Vøllestad 

PRIWAY. Priorities, prognosis and patient outcomes in municipal care 

pathways. Coordinator N

2016 RCN HELSEVEL Helsam - joint effort Ragnhild Hellesø

National Core Group in Integrated Coherent and Ecological user 

Pathways and Services Coordinator 

2016 RCN BEDRE HELSE Helsam/Health Manag Econ. Jan Frich Nature-culture activities and promotion of health and quality of life Coordinator N
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Research proposals to Research Council of Norway or EU in 2015 and 2016

Year Funder Call Department Name T itle Role Funded?

2016 RCN FRIPRO Medical ethics Jan Helge Solbakk

Moral residue, moral distress and fallibility in bioethics - 

epistemological ramifications, emotional implications, and didactic 

challenges Coordinator N

2016 RCN HELSEVEL Medical ethics Reidar Pedersen

A cluster randomized study on implementation of guidelines on family 

involvement during severe mental illness Coordinator Y

2016 RCN HELSEVEL Medical ethics Reidun Førde Ethics in Health and Care Services Coordinator N

2016 RCN FRIPRO Nursing science Anders Lerdal Phenotypes and biomarkers of post-stroke fatigue - a longitudinal study Coordinator N

2016 RCN HELSEVEL Nursing science Christina Foss Self-management support in local networks Coordinator N

2016 RCN BEHANDLING Nursing science Christina Foss Self-management support in local networks Coordinator N

2016 RCN HELSEVEL Nursing science Marit Kirkevold

Classification and impact of organization, content and processes in 

rehabilitation services - effective elements and user priorities Coordinator N
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