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Institutt for helse og samfunn 

Synlig  

Grensesprengende  

Høyt internasjonalt nivå 

Betydning for helse og samfunn 

Lokalt og globalt 

Helsams interne forhold 
Ansatte 

Organisering 

Kulturer og tradisjoner 

Ressurser (økonomi og tid) 

Lokaler og infrastruktur  

 

Eksterne faktorer 
Medisinsk fakultet/UiO 

Samarbeidspartnere 

Finansieringsmuligheter 

Samfunnets behov, inkl. politiske 

prioriteringer innen helse, utdanning  

og forskning 

 

 

         Valg og retning 



Institutt for helse og samfunn 

Mulighetsrommet 

HelseOmsorg21  

Nasjonal strategi for forskning og innovasjon 
 

Primærhelsetjenesten 

Registre og helsedata 

Samarbeid horisontalt og vertikalt 

Møte de globale helseutfordringene 

Effektive og lærende tjenester 

…. 

 

Horisont2020 

Health, Demographic Change and Wellbeing 

 

NFR 

Fire store helseprogram 
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Sentrale spørsmål 

Hvordan kan vi oppnå at  

• Helsam styrker sin evne til å utvikle 

strategiske og store søknader av 

høy kvalitet 

• Det er god balanse i innsatsen for å 

styrke eget fagfelt og for å styrke 

vår tverrfaglige/interdisiplinære profil 

• Helsam styrker sin posisjon for å bli 

et sentralt og ledende miljø for 

forskning innen 

primærhelsetjenesten 

 

Fakultetsledelsen 

Helsams vitenskapelige råd 

Helsams ledergruppe 

Instituttråd 
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Viktige momenter 

• Fakultetsstyret  

o Klar forventning om at Helsam må utvikle en sterk og 

tverrfaglig satsning på primærhelsetjenesten 

 

• Avdelingene 

o En satsning på primærhelsetjenesten må være 

avdelingsovergripende 

 

• Fremskaffe et godt underlag for å vurdere mulige 

gevinster og ulemper ved å slå sammen avdelinger 
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Sammenslåing av avdelinger? 

• Mulige gevinster 

o Faglige gevinster – mange felles temaer 

o Stordriftsfordeler 

o Mindre avdelingsledergruppe – mer strategisk organ 

• Ulemper 
o Geografisk spredning – krevende å utløse synergieffekter 

o Risiko for identitetstap og marginalisering for 

fagmiljøene/avdelingene 

o Løser ikke behov for satsning på primærhelsetjenesten 

o Økte kostnader til ledelse 



Institutt for helse og samfunn 

Hvordan nå målene? 

Helsam styrker sin evne til å utvikle strategiske og store 

søknader av høy kvalitet 

• Skape innsikt i og kunnskap om andre avdelinger og fagmiljøer 

• Etablere møteplasser, workshops, etc 

• Utvikle delingskultur – lære av hverandre 

• Insentiver til å satse; premiering ved suksess 

• Styrke og bruke nasjonale og internasjonale nettverk 

• Ledelse, mentorer  

Balanse i innsatsen for å styrke eget fagfelt og for å 

styrke vår tverrfaglige/interdisiplinære profil 

• Få frem gjensidig avhengighet 

• Synliggjøre synergiene 



Institutt for helse og samfunn 

 

Helsam styrker sin posisjon for å bli et sentralt og 

ledende miljø for forskning innen primærhelsetjenesten 

 

 

Forsøkes oppnådd gjennom organisatorisk grep              

 

• Instituttleder/nestleder leder satsningen 

• Deltagere fra alle avdelinger utgjør en operativ gruppe  

• frikjøpes  

• Avdelingslederne, samt utdanningsleder og 

forskerutdanningskoordinator involveres 

 

• Tydelighet i at dette er et felles instituttanliggende 

• Tverrfaglighet og inter-disiplinær tilnærming      

• Trinnvis utvikling    
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Mål for satsningen 

Samfunnsmål 

Langsiktige mål som er knyttet opp mot samfunnsbehovene  

Effektmål 
• Flere større og brede forskningsprosjekter innenfor og i samarbeid med 

aktører innen primærhelsetjenesten.  

• HELSAMs bidrag til innovasjon innen tjenestene øke.  

• Studieprogrammene og forskerutdanningen gir flere studenter og ph.d-

kandidater som vil gå inn i og styrke utviklingen i primærhelsetjenesten.  

Resultatmål 

Konkrete og relativt kortsiktige mål som skal kunne evalueres underveis 

og derved fungere som underlag for underveisevaluering.   
 

Aktuelle eksempler:  

• Etablere nye avtaler med Oslo kommune og andre kommuner (2018) 

• Studieprogrammenes relevans for primærhelsetjenesten er tydeliggjort (2018) 

• Årlig finansieres ett nytt større prosjekt (fra 2019) 

• Jebsen senter? 2020 

• Forskerskolene er samkjørt og utgjør viktige komponenter i phd-utdanningen (2019) 


