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Utviklingsprosess for Institutt for helse og samfunn
Bakgrunn
Institutt for helse og samfunn (Helsam) presenterte i fakultetsstyremøtet 7. mars 2017 (se saksnotat)
bakgrunnen for og status i arbeidet med å utvikle instituttet. I fakultetsstyrets vedtak fra møtet står
det: Styret vil understreke viktigheten av at Institutt for helse og samfunn organiseres på en måte som
bl.a. sikrer at Det medisinske fakultet kan møte de utfordringene primærhelsetjenesten står overfor, jf
Meld. St. 26 (2014-15). Det er viktig at den oppsatte tidsplan overholdes. I det videre arbeidet har
instituttet lagt vekt på å følge opp dette vedtaket.

Status
Etter fakultetsstyrets behandling har vi fått inn innspill fra avdelingene på hvordan instituttet kan
oppnå følgende:





Helsam styrker sin evne til å utvikle strategiske og store søknader av høy kvalitet
Fagmiljøene og avdelingene balanserer innsatsen for å styrke eget fagfelt og innsatsen for å
styrke vår tverrfaglige/interdisiplinære profil
Helsam styrker sin posisjon for å bli et sentralt og ledende miljø for forskning innen
primærhelsetjenesten
Det er videre ønskelig at avdelingene diskuterer hvordan instituttets øvrige fagmiljøer kan
understøtte og styrke avdelingenes og fagmiljøenes arbeid.

Det er laget en stikkordspreget oppsummering av innspillene fra avdelingene (se vedlegg). Forslagene
som kom inn spente over et bredt spekter og inkluderte faglige, organisatoriske og ledelsesmessige
forhold, i tillegg til arbeidsformer og –måter. Det var en del overlapp mellom temaene. For å styrke
arbeidet med store søknader var insentiver, ledelse, organisering av grupper på tvers og bruk av
spisskompetanse og erfarne forskere sentrale temaer. Det var noe færre innspill på balansen mellom
eget fagfelt og tverrfaglighet, men det var gjennomgående pekt på at det er lite kjennskap til hvilke
ressurser og kompetanse som besittes i andre avdelinger. Satsningen på primærhelsetjeneste
beskrives mer utførlig nedenfor.
I dialogen og oppfølging av avdelingenes innspill, samlet vi oss om å se etter utvikling gjennom to spor.
Det ene sporet var knyttet til satsning på primærhelsetjeneste og det andre en vurdering av om
sammenslåing av avdelinger kunne gi nødvendig styrking av potensial for større og sterkere prosjekter.

Styrking av Helsams satsning på primærhelsetjeneste
Instituttet har diskutert om vi kan samle noen avdelinger til en Avdeling for primærhelsetjeneste.
Samtlige avdelinger pekte på at det ville være uheldig å samle en satsning på primærhelsetjeneste i en
egen avdeling. Begrunnelsene for dette er flere. For det første har alle avdelinger en betydelig aktivitet
rettet mot primærhelsetjenesten. En satsning som knyttes til et utvalg av avdelingene, vil derfor
risikere å miste vesentlige deler av instituttets potensiale. Et annet forhold, er at mye av forskningen i
flere avdelinger handler om samhandling mellom tjenestenivåer og temaer som er relevant for ulike
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nivåer og sektorer, og ikke bare om primærhelsetjenesten. En samling av forskningen innenfor
primærhelsetjenesten vil kunne svekke denne bredden og føre til uønskede begrensinger. Videre vil en
samling av enkelte avdelinger i en Avdeling for primærhelsetjeneste oppleves som lite hensiktsmessig
for forskere i de aktuelle avdelingene som ikke har sitt hovedfokus på primærhelsetjeneste. En løsning
med å samle forskergrupper og enkeltforskere i én avdeling for primærhelsetjeneste er ikke nærmere
vurdert da det vil medføre en total reorganisering av instituttet.
Avdelingene pekte i sine innspill på at et Senter for primærhelsetjeneste kunne være en aktuell løsning
som ivaretar de fleste av de bekymringene som var knyttet til en avdelingsløsning. En slik organisering
krever imidlertid en engasjert og sterk leder med et tydelig mandat. Et senter ville kunne trekke på
forskere og forskningsgrupper og sammen danne nye større prosjekter på tvers av instituttet.
Fakultetsledelsen har fremholdt at en senter-løsning ikke er egnet, fordi den ikke sikrer at leder både
har ansvar og myndighet for lede sin organisasjonsenhet, og har mandat og ressurser (økonomi og
personer) for å gjennomføre de aktiviteter som tilligger denne enhet. Instituttet ser at denne
innvendingen er av betydning, og vi har derfor ikke gått videre med en sentermodell. Siden vi heller
ikke tror at en endret avdelingsstruktur gir en god satsning, har vi valgt å utrede en modell der
ledelsen for satsningen legges i instituttledelsen. Fakultetsledelsens presisering av nødvendig ansvar
og myndighet er da ivaretatt. Vi har forsøkt å ta med avdelingenes innspill om hvordan en tverrgående
satsning kan fungere og gi nye gevinster innen undervisning, forskning, innovasjon og formidling.
Denne løsningen er beskrevet i eget notat (se vedlegg). Den har full tilslutning fra instituttledelsen og
avdelingslederne. Modellen kan iverksettes raskt, og vi kan evaluere måloppnåelse for eventuelt å
justere opplegget.
Kostnaden ved en slik modell vil være knyttet til frikjøp for en større arbeidsinnsats for
instituttleder/nestleder og for de personene som skal utgjøre den operative gruppen for satsningen.
Instituttet mener at forslaget slik det er beskrevet i vedlagte notat er den som på best måte setter
instituttet i stand til å møte utfordringene primærhelsetjenesten står overfor.

Sammenslåing av avdelinger
Som redegjort for i saksnotat til fakultetssyremøte 7. mars, er det reist spørsmål om Helsams inndeling
i avdelinger er hensiktsmessig og om omfanget av avdelingslederfunksjonen står i forhold til det
arbeidet som kreves. Vi har i dag seks avdelinger av ulik størrelse 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. Med seks
avdelinger, en instituttleder, en administrasjonssjef samt en utdanningsleder og en
forskerutdanningskoordinator kan ledergruppen være på opptil 10 personer.
Dekanus har foreslått at Helsam reduseres til tre eller fire avdelinger ved sammenslåing av noen av de
eksisterende avdelingene. Med hans forslag omgjøres de sammenslåtte avdelingene til enheter på
Nivå 5 (seksjoner). Vi har vurdert ulike alternativer, og har landet på å utrede en sammenslåing av tre
avdelinger: Avdeling for helsefag, Avdeling for sykepleievitenskap og Senter for medisinsk etikk. Dette
er de tre minste avdelingene, og de har en del til felles som kan danne et naturlig grunnlag. Vi har
særlig vurdert om også Avdeling for allmennmedisin skulle tas med i en ny sammenslått avdeling. Det
er særlig størrelsesargumentet som har gjort allmennmedisin ikke tatt med. Selv med bare de tre
minste av dagens avdelinger, blir den nye avdelingen størst. Dersom vi hadde tatt med
allmennmedisin i tillegg, ville avdelingen blitt nesten dobbelt så stor som den nest største avdelingen
og ville utgjøre omtrent halvparten av instituttets vitenskapelig ansatte. Instituttledelsen vurderer en
slik avdeling som uhensiktsmessig.
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Instituttleder oppnevnte 3. mai en arbeidsgruppe bestående av lederne for de tre aktuelle avdelingene
for å identifisere fordeler og ulemper med å slå sammen de tre av avdelingene. De har hatt svært kort
tid på dette. For å komme i mål med et dokument som underlag for en diskusjon i fakultetsstyrets
møte i juni, er dokumentet avgrenset til det som gruppen i fellesskap kan stille seg bak. Det er noe
delte oppfatninger om enkelte forhold, blant annet knyttet til den enkelte avdelings særskilte
synspunkter. Som et eksempel kan nevnes at avdelingsleder for Senter for medisinsk etikk har ønsket
å ta med at hans avdeling ønsker en utredning av andre tilknytninger enn bare den vi her har lagt opp
til. De har nå, og også ved tidligere omorganiseringer av fakultetet, pekt på at en Avdeling for
adferdsmedisin kunne være et vel så aktuelt miljø å gå sammen med. Instituttledelsen har ikke åpnet
for en slik vurdering nå. Det vil være en vesentlig utvidelse av prosessen hvis vi skal vurdere
omorganiseringer på tvers av institutter.
Utredningen fra de tre avdelingslederne løfter frem potensielle gevinster ved en sammenslåing.
Samtidig er det noen vesentlige forhold som begrenser mulighetene til å realisere potensialet fullt ut. I
tillegg vil det være en økonomisk omkostning ved å slå sammen de tre avdelingene, siden det vil kreve
tilsetting av en avdelingsleder i tillegg til leder av de tre seksjonene. Kostnaden for lederstillingene ved
dagens avdelinger er liten, så det er lite innsparing å hente på disse ved å overføre dem til nivå 5enheter. Arbeidsgruppen har lagt vekt på at denne varige kostnadsøkningen vil være krevende gitt
budsjettkuttet vi har hatt, selv om det ville kunne utløse midlertidig tilskudd fra fakultetet. På
bakgrunn av fakultetsstyrets vedtak, er det også viktig å ha med at en sammenslåing av de tre
avdelingene vil gi ha begrenset effekt på instituttets satsning på primærhelsetjeneste.
Avdelingslederne vurderer forholdet mellom mulige gevinster og ulemper til å gå i favør av å beholde
dagens avdelingsstruktur. Instituttledelsen har ikke tatt stilling til dette. Det gjenstår fortsatt en
gjennomgang og bearbeiding av argumenter for og imot. Men vi mener grunnlaget er egnet til å legge
frem for fakultetsstyret for innspill og diskusjon på det nåværende tidspunkt.

Videre fremdrift
Basert på innspill fra fakultetsstyret og fra instituttrådet og instituttets ansatte vil instituttledelsen
legge fram sin anbefaling for fakultetsstyret i september for endelig behandling av saken. Avhengig av
diskusjonen og innspill fra fakultetsstyret, vil vi bearbeide og konkretisere de endringer som blir
foreslått.
Instituttrådet har vært involvert underveis og har gitt sin tilslutning til prosessen. Behandling av saken
i instituttrådet er berammet til 23. august. Instituttledelsen vil også ha en direkte involvering av de
ansatte gjennom allmøter i juni.

Vedlegg:

Oppsummering av innspill fra avdelingene
Notat om satsning på primærhelsetjenesten
Utredning om sammenslåing av tre avdelinger
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Oppsummering av momenter fra avdelingenes innspill til
utviklingsprosessen – april 2017
Helsam styrker sin evne til å utvikle strategiske og store søknader av høy kvalitet

















Insentiver til å utvikle og styrke samarbeid
Workshops/samlinger på tvers av instituttet
Oppslagstavle, idetavle, fast
Administrasjon: klare roller og tilstrekkelig volum
Støtte til skriving av søknader (føre en "god penn")
Ledelse på ulike nivå
Langsiktighet nødvendig
Tverrgående/avdelingsovergripende forskningsgrupper, temaer etc
Premiering når man lykkes eller "nesten-lykkes" (f eks. stipendiat eller postdoktor)
Frikjøp
Satse på noen gode miljøer
Legge økt ansvar på utdanningsleder og forskerutdanningskoordinator – i utvikling av
søknader
Identifisere spisskompetanse ved instituttet
Erfarne forskningsledere – virke som mentorer
Etablere fora for å diskutere søknader, bidra til å løfte opp der det er potensial for bevilgning
Utvikle delingskultur – gjenbruk av (deler av) søknader

Fagmiljøene og avdelingene balanserer innsatsen for å styrke eget fagfelt og innsatsen
for å styrke vår tverrfaglige/interdisiplinære profil







Gjøre fagmiljøene kjent og synlige for andre avdelinger
Mer ut mot praksisnær forskning – bl a gjennom II-stillingene
Nødvendig å få frem gjensidig avhengighet
Synliggjøre hvordan forskning i avdelingene styrkes gjennom å inngå i noe større, og motsatt
Kapasitetsbegrensning innenfor helseøkonomi ifht etterspørsel
Allmennmedisin må beholde fokus på allmennmedisin

(for øvrig vises det til punktene i forrige tema)

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









Bygge opp noe som er tverrgående, avdelingsovergripende; ikke egen avdeling
Senter for primærhelsetjeneste er en egnet organisatorisk løsning
Bygge på eksisterende forskning og forskningsgrupper, infrastruktur, undervisning etc
Krever sterk og engasjert leder
Må favne bredt, inkludere utvikling av teori og metode
Må også styrke kompetanseutvikling i praksisfeltet
Etablere tverrfaglig gruppe
Primærhelsetjenesten og samhandling
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Kontaktpunkt/virtuelt senter/tenketank
Sikre rekruttering fra primærhelsetjenesten

Hvordan instituttets øvrige fagmiljøer kan understøtte og styrke avdelingenes og
fagmiljøenes arbeid.




Samarbeid om undervisning
Arbeidsgruppe som ser på sentrale offentlige føringer og våre muligheter i disse.
Gjøre et sterkere politisk påvirker-arbeid

(for øvrig vises det til punktene i foregående temaer)

Annet








Kantinen
Barrierer
o Lite kjennskap utover egen avdeling
o Mangler møtesteder
o Tidspress
o Tverrfaglig/inter-profesjonelt samarbeid er krevende
Bruke Livsvitenskapssatsningen
Registerforskningen – utfordringer knyttet til å sikre kvalitet og produktivitet
Global helse
Desentralisert økonomi
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Helsams satsning innen primærhelsetjenestefeltet
Notat, 31.5. 2017

Bakgrunn
En bærende ide for samhandlingsreformen (2012) er en styrking av primærhelsetjenesten. I
2012 kom det også en ny lov om folkehelsearbeid som vektlegger en styrking av
kommunehelsetjenesten gjennom arbeid med tverrsektorielt folkehelsearbeid. I Fremtidens
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014–2015)) har myndighetene
signalisert at oppgavene i helsetjenesten i fremtiden vil fordeles på nye måter, med økte krav
til evne til teamarbeid og samhandling. Vi kan også forvente en vekst i de digitale
kontaktflatene mellom brukere og helsetjeneste, jamfør En innbygger – en journal (Meld. St.
9 (2012-2013)) og mellom ulike ledd i helsetjenestene.
HelseOmsorg21-strategien understreker at primærhelsetjenesten skal være et
satsningsområde for forskning og innovasjon. Utdanning for velferd (Meld. St. 13 (20112012)) omhandler spesifikt morgendagens helse- og velferdsutdanninger, og peker på
primærhelsetjenesten som en viktig arena for utdanning. Det medisinske fakultet ved
Universitetet i Oslo har på bakgrunn av dette som strategisk mål å styrke forskning,
innovasjon og utdanning innen primærhelsetjenesten.
Begreper
Primærhelsetjenesten er et vidt begrep med ulike betydninger og kan betegne all helserelatert
virksomhet utenfor sykehus og spesialisthelsetjenesten. Alma-Ata-deklarasjonen, som ble
vedtatt i regi av Verdens helseorganisasjon i 1978, gir begrepet et innhold ved å understreke
betydningen av at en befolkning må ha tilgang til nødvendige og tilpassede helsetjenester i
sitt lokalsamfunn samt at grunnlaget for god helse fordrer tiltak fra andre samfunnssektorer.
Et slikt vidt begrep om primærhelsetjenesten vil inkludere det sivile samfunn, samt
samfunnets frivillige og ikke-offentlig styrte organisasjoner.
Kommunehelsetjenesten, eller kommunale helse- og omsorgstjenester, er en samlebetegnelse
på helse- og omsorgstjenestene kommunene har ansvar for å drive etter lovgivningen.
Kommunale helse- og omsorgstjenester innbefatter bl.a. allmennlegetjenestene (fastlegene),
legevaktstjenester, sykehjemstjenester, rehabiliteringstjenester, helsestasjons- og
skolehelsetjenester og smittevern. I mange sammenhenger vil det være naturlig å bruke
begrepet primærhelsetjenesten som samlebetegnelse, og samtidig er det viktig å erkjenne at
det er snakk om mange ulike typer tjenester. I det norske helsesystemet utgjør de kommunale
helse- og omsorgstjenestene landets største arena for forebygging, diagnostikk og behandling.
Kontaktflatene – samhandlingen – mellom tjenesteytere og tjenestenivåer vil ha stor relevans
for primærhelsetjenestene, så vel som for andre deler av helsetjenesten.
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Institutt for helse og samfunn
Institutt for helse og samfunn (HELSAM) har en rik portefølje av forskningsprosjekter
knyttet til og av relevans for primærhelsetjenestene og samhandling. Primærhelsetjenesten er
en viktig praksis- og læringsarena i flere av masterprogrammene og i medisinstudiet.
HELSAM kjennetegnes ved at alle avdelingene driver forskning og utdanning innrettet mot
primærhelsetjenester og samhandling. Instituttet har mange fagmiljøer med godt utviklet
kultur for interdisiplinært og interprofesjonelt samarbeid. Instituttet er vertskap for to
nasjonale forskerskoler, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) og
Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).
Ut fra størrelse og bredde i kompetanse har HELSAM en unik posisjon i Norge, med sterke
fagmiljøer innen medisin, sykepleie og andre helsefag, samt et svært bredt spekter av
tilgrensende fagområder som eksempelvis helseøkonomi, medisinsk etikk og medisinsk
antropologi. Instituttets potensial kan utnyttes bedre. Noe av utfordringen ligger i å finne en
god balanse mellom å utvikle det enkelte fagområde og å bygge opp større prosjekter med
stor grad av tverrfaglighet. Når det gjelder klinisk forskning handler det om å sikre en god
infrastruktur og å skape muligheter for å gjennomføre gode prosjekter i primærhelsetjenesten.
Instituttet bidrar til utvikling av infrastruktur gjennom å delta aktivt i et nasjonalt samarbeid
for å etablere et praksisbasert forskningsnettverk i allmennmedisin.
Universitetsledelsen har pekt på at HELSAM er den enheten ved UiO som kan bidra til et
kunnskapsløft for kommunene og til å utvikle ny kunnskap med bakgrunn i registerbaserte
helsedata. Som et viktig ledd i dette, har vi etter lang tid funnet frem til en egnet måte å
etablere en kombinert stilling som overlege i Oslo kommune og professorat/førsteamanuensis
ved HELSAM.
Bakerst i notatet beskrives kort avdelingenes bidrag innenfor forskning og utdanning med
relevans for primærhelsetjenesten.
Utfordring og mål
Koordineringen av aktiviteten internt i instituttet når det gjelder primærhelsetjenester og
samhandling kan bedres. Det vil være hensiktsmessig å konsolidere aktivitet og tydeliggjøre
kontaktpunkter mot samarbeidende forskningsmiljøer, institusjoner, kommuner og
organisasjoner. Viktige ambisjoner og mål med en satsning innen primærhelsetjenester og
samhandling vil være:
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Bedre synliggjøring av instituttets aktiviteter og kompetanse – innad og utad
Videreutvikle institusjonelle avtaler og samarbeidsrelasjoner innen forskning,
utdanning, formidling og innovasjon med utvalgte kommuner, inkludert Oslo
kommune, andre forskningsmiljø, samt utvalgte sivile organisasjoner
Bidra til et kunnskaps- og kompetanseløft gjennom å øke omfanget av og styrke
forskningen innen primærhelsetjenester og samhandling og gjennom et godt
utdanningstilbud
Utvikle forskningsmessig samarbeid om primærhelsetjenester og samhandling
nasjonalt og internasjonalt
Utvikle store forskningsprosjekter som når opp i konkurransen nasjonalt og
internasjonalt

Modeller
Instituttet mener en tverrfaglig og avdelingsovergripende satsning vil være best egnet til å
oppnå målsettinger om å styrke instituttets profil og bidrag innen primærhelsetjenester og
samhandling. Vi har også vurdert andre alternative løsning som sammenslåing av avdelinger
og etablering av et senter. En omstrukturering av avdelinger for å samle aktiviteten rettet mot
primærhelsetjenesten innenfor en avdeling vil måtte favne vidt og avdelingen ville bli svært
stor. Etter mange overveielser og forsøk på å se mulige avdelingskonstellasjoner, har
instituttet kommet til at en satsning på primærhelsetjenester og samhandling ikke kan
realiseres på en god måte kun gjennom en sammenslåing av avdelinger, da en slik satsning vil
måtte involvere samtlige avdelinger. En alternativ løsning er å lage et Senter for
primærhelsetjeneste innenfor instituttet. En slik løsning vil kunne ligne noe på løsningen for
Senter for global helse, ved å ansette en person som senterleder og med et mandat om å
bygge opp noen større ansatser basert i avdelingenes fagmiljøer. Samtidig vil en slik løsning
bl.a. ha en svak forankring i linjen.
Tverrfaglig satsning innen primærhelsetjenester og samhandling
En tverrfaglig og avdelingsovergripende satsning må forankres i ledelsen og må ha en
dedikert faglig leder som arbeider sammen med representanter fra de ulike avdelingene.
Instituttleder (eller nestleder) får et ledelsesansvar for at målene nås. Arbeidet må trekke på
kompetanse og aktiviteter som finnes i avdelingene, noe som innebærer at også
avdelingslederne må aktivt med i satsningen. En slik gruppe forventes å initiere og
koordinere samarbeid på tvers av instituttet som svarer på samfunnets behov. Det må tidlig
etableres en strategiplan for virksomheten, med involvering av samarbeidspartnere og
brukere, og aktuelle innsatsområder hvor HELSAM vil kunne ha et fortrinn kan være:







Teambaserte helse- og omsorgstjenester og organisering
Samhandling mellom brukere og ulike aktører, og mellom ulike nivåer
Registerbasert forskning på helse- og virksomhetsdata fra primærhelsetjenesten
Underprioriterte grupper
Eldrehelse
Prioriteringer og beslutningsprosesser i primærhelsetjenesten

Dette er eksempler på innsatsområder hvor instituttet allerede har eksisterende prosjekter,
men hvor flere avdelinger vil være nødvendig for å gjennomføre større og banebrytende
forskningsprosjekter.
Instituttets ulike studietilbud omfatter et bredt spekter av temaer forankret i eller relevant for
primærhelsetjenesten. Det gjøres allerede noe samkjøring av undervisning på tvers av
program. Det er for eksempel gjennomført en pilot der studenter fra medisinstudiet, master i
avansert geriatrisk sykepleie, masterprogram i ernæring, odontologi, og farmasi arbeider
sammen på sykehjem med lærerressurser fra alle studieprogrammene. Innenfor
masterprogrammene og i andre utdanningstilbud, undervises det i et sett av ulike temaer som
er relevante for primærhelsetjenesten, men der vi ser at vi kunne utnyttet tverrfagligheten i
instituttet bedre. Dette vil følges opp i arbeidet som gjøres i arbeidet med restrukturering av
mastergradsporteføljen.
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Organisering av satsningen
Satsningen vil organiseres gjennom en operativ gruppe av faglige nøkkelpersoner. For å sikre
ivaretagelse av og samspill mellom forskning og utdanning, vil gruppen ledes av instituttleder
evt. nestleder. Avdelingslederne, utdanningsleder og forskerutdannings-koordinator, vil
fungere som ressursgruppe som skal gi innspill om strategi, planer, økonomi og sikre at
satsningen har en nødvendig bredde og dybde, samt god forankring i avdelingene. Den
operative gruppen vil bestå av utvalgte fagpersoner fra avdelingene som frikjøpes i en andel
av stillingen. Gruppen skal fungere som kontaktledd inn mot avdelingene og forskergruppene
og mot relevante nasjonale og internasjonale miljøer. Det er nødvendig at gruppen disponerer
virkemidler som frikjøp til utvikling av samarbeid, arrangementer, invitere
gjesteprofessorer/forskere.
Tidslinje – fremdriftsplan
Ved oppstart av satsningen vil vi lage en plan for de første tre år, og etter to år vil satsningen
bli gjenstand for evaluering for å justere kursen i den videre utviklingen både med hensyn til
relevans og suksess.
Målsettinger (tentativt):
For å sikre en gjennomføring som kan følges tett, vil satsningen ha mål på tre ulike nivåer:
Samfunnsmål, effektmål og resultatmål.
Samfunnsmål
Dette er langsiktige mål som er knyttet opp mot samfunnsbehovene (se
innledningen/bakgrunn).
Effektmål
HELSAMs satsning på primærhelsetjenesten skal føre til flere større og brede
forskningsprosjekter innenfor og i samarbeid med aktører innen primærhelsetjenesten. I
tillegg vil 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
Dette er konkrete og relativt kortsiktige mål som skal kunne evalueres underveis og derved
fungere som underlag for en underveisevaluering. Eksempler på aktuelle resultatmål er:
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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)

Kort beskrivelse av avdelingenes forskning og undervisning av relevans for
primærhelsetjenesten og samhandling

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Forskningsaktivitet av relevans for primærhelsetjenesten og samhandling:
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) har en stor prosjektportefølje av relevans for
primærhelsetjenesten og samhandling mellom tjenestenivå. Hovedvekten av prosjektene har brukt
ulike typer registerdata, men det er også eksempler på prosjekter som har utforsker samhandling
med kvalitative metodikk. HELED har hatt en sentral rolle evalueringen av samhandlingsreformen,
som organisert av Norges Forskningsråd, med studier av primær- og omsorgstjenestene. Et
delprosjekt studerte om det skjedde et skift etter 2012 i fordelingen mellom fastlegetjenester og
spesialisthelsetjenester med hensyn til et utvalg av pasientgrupper med kroniske sykdommer. Et
annet delprosjekt har undersøkt om fallforebyggende tiltak har hatt effekt på hoftebrudd i
kommunene. Et av de pågående prosjektene er «Comparative effectiveness analyses of coordinated
care initiatives in three Nordic countries», finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektets mål er å
evaluere effekter av tre hovedvirkemidler i Samhandlingsreformen: a) kommunal medfinansiering,
b) kommunalt ansvar for utskrivningsklare pasienter og c) iverksetting av kommunale akutte
døgnenheter. Forskere ved avdelingen har i samarbeid med andre miljø i og utenfor instituttet
utviklet et prosjekt om tjenesteyting og samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten
for pasienter med kroniske sykdommer, og spesielt for pasienter med diabetes type 2.
Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjenesten og samhandling:
HELED har ansvar for tre masterprogram og et bachelorprogram, i tillegg til faget
kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i medisinstudiet. Helsetjenesten som helhet og
samhandling mellom ulike nivåer og aktører står sentralt i alle program. Bachelorprogrammet i
helseledelse og helseøkonomi, som ble etablert i 2002, har utdannet en rekke studenter som har fått
jobb bl.a. innen økonomi- og personalenheter innen kommunehelsetjenesten. Det erfaringsbaserte
masterprogrammet i helseadministrasjon har siden 1986 vært en møteplass på tvers av tjenestenivå,
og har uteksaminert kandidater som har fått lederposisjoner både innen primærhelsetjenesten,
spesialisthelsetjenesten og den sentrale helseforvaltningen. HELED etablerte i 2015 et samarbeid
med Allmennlegeforeningen og har i 2016 og 2017 utviklet og gjennomført de to etter- og
videreutdanningskursene rettet spesifikt mot primærhelsetjenesten: «Ledelse i
primærhelsetjenesten» (HADM4601V) og «Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten»
(HADM4602V). Erfaringen med disse kursene har så langt vært svært gode og nye kurs planlegges.
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Avdeling for helsefag
Som fagmiljø arbeider avdeling for helsefag på tvers av profesjoner og disipliner, og
helsetjenestenivå. Det betyr at avdelingens faglige orientering fokuserer på helserelaterte
problemstillinger som angår flere profesjoner og fagfelt innenfor helse og medisin, og på hvordan
ulike vitenskapsposisjoner kan bidra analytisk og konstruktivt inn i denne type kunnskapsutvikling.
Avdelingen samarbeider med både primær – og spesialisthelsetjenesten mht til forskning og
undervisning.
Forskningsaktivitet av relevans for primærhelsetjenesten og samhandling
Avdelingen er organisert i fire tverrfaglige forskningsgrupper: Self-management (SELMA), Samfunn,
helse og makt (SHEP), Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT), Kropp og funksjon
(BODYFUNC). I tillegg drives det et stort eksternt finansiert forskningsprogram ved avdelingen,
FYSIOPRIM.
FYSIOPRIM har direkte relevans for primærhelsetjeneste og samhandling. Dette er et 5+5 årig
forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten, men med stor relevans for
primærhelsetjenesten forøvrig. Målet med programmet er å skape ny kunnskap om og for klinisk
praksis, etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant
for klinisk praksis. Det er også en ambisjon å skape grunnlag for varige samarbeidsformer mellom
klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer. Forskningsprogrammet drar veksler på flere
av avdelingens tverrfaglige forskningsgrupper, men kanskje spesielt KNOWIT og BODYFUNC.
Forskningsgruppen BODYFUNC inkluderer i hovedsak forskningsaktivitet med direkte relevans for
primærhelsetjeneste og samhandling. Her inngår det blant annet prosjekter knyttet til nakke, kjeve
og bekken problematikk i primærhelsetjenesten.
De øvrige forskningsgruppene inkluderer alle forskningsaktiviteter som kan ha mer eller mindre
relevans for primærhelsetjeneste og samhandling, selv om forskningen ikke nødvendigvis
gjennomføres innenfor denne konteksten, men utgår i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. For
eksempel kan dette dreie seg om tverrfaglig forskningsaktivitet knyttet til tema som sykeliggjøring,
funksjon og livskvalitet, pasient- og brukererfaringer, self-management, recovery og rehabilitering,
kliniske møter, makt, kunnskapsoverføringer /translasjon og helseinformasjonskompetanse (health
literacy).
Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjeneste og samhandling
Dersom vi forstår undervisningsaktivitet relatert til masterprogrammet i interdisiplinær
helseforskning, så er ikke primærhelsetjeneste eller samhandling førende tema, fordypninger eller
læringsmål i programmet. Imidlertid brukes ofte tema og forskningsaktivitet fra forskningsgruppene
inn som en type «case» i undervisningen. På denne måten blir studentene presentert for kunnskap
og kunnskapsutvikling med relevans for primærhelsetjeneste og til dels samhandling. Ansatte ved
avdelingen driver også formidling og undervisning eksternt, deriblant i primærhelsetjenesten.
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Avdeling for sykepleievitenskap (ASV)
Forskningen og undervisningen ved ASV er rettet mot pasienter og tjenestemodeller av relevans
både for spesialist-, primærhelsetjenesten og samhandlingen på tvers. I mye av forskningen følger vi
pasientene på tvers av nivåene. Kunnskapen som genereres er derfor i stor grad relevant for begge
nivåer. I det følgende peker vi likevel på noen studier og undervisningsaktiviteter som vi anser er
særlig relevant i primærhelsetjenesteperspektiv.
I. Forskningsaktivitet av relevans for primærhelsetjenesten og samhandling
Avdeling for sykepleievitenskap har i 20 år rettet mye av sin forskning mot primærhelsetjenesten,
bl.a. gjennom ledelsen av det nasjonale prosjektet som ledet til etablering av utviklingssentre for
sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker og den første kliniske stipendiatstillingen i
samarbeid med Oslo kommune. Samhandling og e-Helse rettet mot kommunehelsetjenesten har
også vært gjennomgående temaer i en årrekke.
Eksempler på pågående prosjekter (ikke komplett):
Tema
Psykososial helse etter hjerneslag – intervensjonsstudie
utført i hjemmet
Nytt trinn i omsorgstrappen – Utvikling og utprøving av nye
modeller for oppfølging av skrøpelig eldre
APPETITT – Applikasjon om Ernæring – Tiltak for helse og
Trivsel
CarerSupport – Støtte/kunnskapsoverføring til pårørende til
personer med Alzheimers sykdom
Brukermedvirkningsbasert utviklling av egenomsorgstøtte i
kommunal helsetjeneste til kronisk syke
Crosscare – old. Horisontal koordinering innen og mellom
kommuner vedr. overføring mellom tjenester
Kartlegging og oppfølging av skrøpelige eldre i
hjemmetjenestene
Rehabilitering etter traumatisk hjerneskade
Smerte, funksjon etter kneoperasjon
Symptomer hos hjemmeboende KOLS pasienter

Relevans for primærhelsetjeneste/
samhandling
Hjemmebasert psykososial
rehabilitering
Evaluering av avanserte geriatriske
sykepleiere i kommunehelsetjenesten
Helsefremming/tidlig intervensjon i
kommunehelsetjenesten
Helsefremming/forebygging
Helsefremming/forebygging
Samhandling
Samhandling/kartlegging av behov for
tjenester
Kartlegging av behov for kommunale
tjenester
Kartlegging av behov for kommunale
tjenester
Kartlegging av behov for kommunale
tjenester

II. Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjenesten og samhandling
ASV har ett masterprogram i avansert geriatrisk sykepleie som i hovedsak retter seg mot
primærhelsetjenesten og samhandling. Målet er å bidra til økt kompetanse om eldre med komplekse
og sammensatte behov. Studentene kommer både fra primært og spesialisthelsetjenesten. Master i
sykepleievitenskap har flere kurse som er relevante for primærhelsetjenesten, bl.a. Forskning og
utviklingsarbeid, innovativ praksisutvikling og normal aldring. Den nasjonale forskerskolen for
forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-Health-CARE) er forankret
og ledes fra avdelingen. Et tverrfaglig forskernettverk om symtomer og sympomlindring, med
pasienter også fra primærhelsetjenesten, ledes av to av våre professor II. Vi har i mange år hatt et
etablert samarbeid med sykehjem og hjemmetjenester, bl.a. via Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester, som har resultert i flere samarbeidsprosjekter. Vi samarbeider også om en årlig
dagskonferanse rettet spesielt mot kommunehelsetjenesten hvor aktuell ny kunnskap blir presentert
og diskutert. Disse har meget god oppslutning blant ansatte i kommunehelsetjenesten.
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Senter for medisinsk etikk
Undervisning rettet mot primærhelsetjenesten
Undervisning på medisinstudiet (modul 7) – Om samtykkekompetansevurderinger, tvang m.m.
Kombinerte master- og etter- og videreutdanningskurs- SME har bygget opp tre kombinerte
masteremner (5 st poeng) og videreutdanningskurs. Alle emnene/kursene henvender seg bredt ut
mot hele helsetjenesten, inkludert primærhelsetjenesten. Tema: 1) Innføring i medisinsk og
helsefaglig etisk teori og prinsipper, 2) Klinisk etikk, og 3) Veiledning av etikkrefleksjon.
Innføringskurs i praktisk etikkarbeid i helsetjenesten – 2 dagers innføringskurs i praktisk etikkarbeid
for helsetjenesten. Målgruppen er nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer, etikk-veiledere og
andre ressurspersoner for etikk-arbeidet i spesialist- og primærhelsetjeneste
Undervisning for og i regi av kliniske etikk komiteer - Hvert år inviteres kommuner over hele landet
til oppstarts- og/eller erfaringsseminar. Flere av de ansatte ved SME er også medlem i en klinisk etikk
komite i primærhelsetjenesten, og bidrar med undervisning på vegne av den kliniske etikk komiteen.
Nasjonal nettverkssamling for etikkveiledere- For å følge opp etikkveiledere som har ansvar for
etikkrefleksjonsgrupper på sin lokal arbeidsplass, arrangerer SME nettverkssamling en gang i året.
Nettverkssamlingene retter seg mot etikkveiledere i hele helsetjenesten.
Prosjektbasert undervisning - SME har undervisning knyttet opp mot intervensjonsprosjekter
Undervisning på oppdrag fra kommuner - SME tar også imot henvendelser fra enkeltkommuner
som ønsker en generell undervisning i etikk, eller som ønsker å etablere KEKK/etisk råd eller
etikkrefleksjonsgrupper.
Undervisning rettet mot leger i primærhelsetjenesten - Ansatte ved SME bidrar med etikkseminar i
utdanningen av veiledere i allmennmedisin, samt etikk-kurs for allmennleger og for sykehjemsleger
og har utviklet ett nettkurs i etikk for alle leger i spesialisering (i samarbeid med legeforeningen).
Forskning rettet mot primærhelsetjenesten
2005-2011 Prioriteringer av helsetjenester til syke gamle i sykehjem og i sykehus- En
kartleggingsstudie (med ASV).
2008 - 2011 Etiske utfordringer og behov for etikkstøtte i kommunal helse- og omsorgstjenesteIntervensjonsstudie i hjemmesykepleie, sykehjem og bolig for personer med psykisk
utviklingshemming.
2008 – 2012 Ansattes syn på, samt erfaringer med tvang og vurdering av samtykkekompetanse i
sykehjem - Intervjustudie av ansatte i sykehjem etter innføring av nytt lovverk
2010 – 2011 Pasienter og pårørendes erfaringer og synspunkter på etiske utfordringer i sykehjem.
Intervjustudie om erfaringer med, og synspunkter på bruk av tvang og beslutninger knyttet til livets
slutt.
2010 – «3 IV» studien (m/Allmennmedisin)- Intervensjonsprosjekt i sykehjem
2012 – 2018 Forhåndssamtaler i sykehjem (m/Helsefag og sykepleievitenskap) intervensjonsprosjekt
2011 – 2017-Evaluering av den nasjonale etikksatsningen - Intervjuundersøkelse og survey.
2011-2016 – Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykiske helsetjenester - Nasjonal survey
2013-2018 – Krenkelser i psykiske helsetjenester- En kartleggingsstudie
2016-2019 – Prioriteringer av sykehjemsplasser (m/HELED)- En kartleggingsstudie
2016-2017 – Etiske utfordringer og behov for etikkstøtte i helsesøstertjenesten Intervensjonsprosjekt
2017-2021 Etablering av kliniske etikkomiteer i kommunal helse- og omsorgstjenester Intervensjonsprosjekt i fire kommuner
2017-2021 Involvering av pårørende ved alvorlig psykisk lidelse i kommunale helse- og
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester – En intervensjonsstudie
2017-2020 Forhåndssamtaler i allmennpraksis (m/allmennmedisin i Tromsø)- En kartleggingsstudie
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Avdeling for samfunnsmedisin
Forskning med relevans for primærhelsetjenesten
Så godt som all forskingen ved avdelingen er i sin natur rettet mot primærhelsetjenesten (i en bred
forstand). Det benyttes et bredt spekter av tilnærminger som spenner fra registerforskning til
antropologisk og historisk forskning. Som en illustrasjon av avdelingens særskilte kompetanse og
aktivitet, beskrives en relativt nylig etablert gruppe.
Gruppe for praktisk samfunnsmedisin ble til som en respons på det økende fokuset på
brukermedvirkning i helseforskning, og er et initiativ for å formalisere og videreutvikle miljøets lange
tradisjon med flerfaglig, aksjonsrettet samfunnsmedisinsk forskning på sosial ulikhet - nasjonalt og
internasjonalt. Sentralt i gruppens tilnærming til brukermedvirkning er det vi kaller et tre-parts
samarbeid mellom forskere, brukere og praksis-, og lokalsamfunnsorganisasjoner. I dette ligger både
utvidelse av aksjonsrettede prosjekters omfang og nedslagsfelt, og systematisering og
videreutvikling av metoder og modeller for slike samarbeidsprosjekter.
Siden oppstart har gruppen fokusert på migrasjon og helse, med særlig vekt på individer og
grupper som har en svak tilknytning, med få og uklare rettigheter, til det norske helsesystemet,
enten gjennom vedvarende migrasjon (arbeidsmigranter) eller irregulær status. Gruppens formål er
at avdelingens kunnskap og ansatte skal kunne komme til nytte i planlegging og gjennomføring av
samfunnshelsetiltak i partnerskap med samfunnsnære organisasjoner og institusjoner, og de
pågående migrasjonsprosjektene (PhD, Masteroppgaver på International Community Health
programmet, og prosjektoppgaver på medisinstudiet) er utviklet i tett samarbeid med Kirkens
Bymisjon og deres gatenære institusjoner, som Helsesenteret for papirløse migranter og Nadheim.
Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjenesten og samhandling
Mye av vår undervisningsaktivitet retter seg indirekte mot primærhelsetjeneste og samhandling, i
det ambisjonen i nytt studieopplegg har vært å utdanne leger som kan være med på å utforme
fremtidens helsevesen, og da ta tak i utfordringene i primærhelsetjenesten spesielt.
Simulering av ansvarsgruppemøte: Hovedmålsetningen i denne undervisningen er samhandling og
brukermedvirkning i primærhelsetjenesten rundt kroniske pasienter. Både samhandlingsreformen
og primærhelsemeldingen pekte på samhandlingen rundt kroniske syke pasienter som den store
utfordringen. Undervisningen er et samarbeid mellom Oslo kommune (hjemmesykepleien og NAV),
brukerorganisasjonene i rusfeltet og TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling og UiO. Studenten
spiller fastlege i møtet, alle de andre aktørene spiller seg selv. Undervisningen forberedes i 3 ulike
seminarer der vi belyser kompetanse og roller hos ulike aktører. Studentene leverer som obligatorisk
arbeidskrav en Individuell Plan for pasienten etter møtet.
Undervisning om samhandling med deltakelse fra praksiskonsulenter i primærhelsetjeneste og
spesialisthelsetjeneste. Utfordringer knyttet til samhandling innad i primærhelsetjenesten
(samarbeid med hjemmesykepleie, lavterskeltilbud, fysioterapitjeneste), en ny situasjon med stadig
sykere pasienter i primærhelsetjensten (Kommunale Akutte Døgnplasser, avansert
sykehjemsbehandling etc) er også tema her.
Samfunnsmedisin i primærhelsetjenesten: studentene besøker andre institusjoner
(hjemmesykepleie, NAV, sykehjem). Dessuten har de seks oppgaver, en for hver uke i
primærhelsetjenesten, om temaer som forebygging lokalt, aktuelle samarbeidspartnere,
trygdemedisin, organiseringsutfordringer etc.
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Avdeling for allmennmedisin
1. Forskningsaktivitet av relevans for primærhelsetjenesten og samhandling
Avdeling for allmennmedisin er Fakultetets mest sentrale enhet for medisinsk forskning i
primærhelsetjenesten. Hovedfokus er problemstillinger av relevans for allmennlegers arbeid som
fastlege, legevaktslege, sykehjemslege, helsestasjonslege og skolelege. Men her inngår også mer
befolkningsrettede, registerbaserte og epidemiologiske studier, både longitudinelle studier og
tverrsnittsundersøkelser. En stor andel av forskningen innebærer samhandling, det være seg
vertikalt mot spesialisthelsetjenesten eller horisontalt med andre deler av kommunehelsetjenesten.
Ved årsskiftet 2016/2017 ledet/deltok avdelingens ansatte i 154 små og store prosjekt [3-4 EUprosjekt, 9 postdoktorprosjekt, 56 ph.d prosjekt (hvorav veileder/medveileder for 44), 51
forskerprosjekt, 21 AFU-prosjekt og 13 studentprosjekt ]. Det er derfor vanskelig å trekke fram
enkeltprosjekt her, det vises i stedet til avdelingens årsmelding som finnes på
www.forskningsenheten.no.
Det er mange mulige måter å kategorisere allmennmedisinsk forskning på. Det kan være
etter diagnose, pasienters aldersgruppe, klinisk setting, valg av metode, grad og type av samarbeid
med andre medisinske spesialiteter /andre profesjoner. Tematisk favner forskningen vidt og spenner
over de fleste deler av klinisk medisin, her sortert i fem grupper som representerer våre viktigste
forskningsfelt i dag:
1.) Antibiotika/infeksjoner og annen legemiddelforskning – omfatter både kliniske, epidemiologiske og
kvalitetsforbedringsstudier. Legemiddelbruk hos eldre (også i sykehjem) er viktig del her.
2.) Diabetes type 2, hjerte-kar, etnisitet, svangerskap og vitamin D: mest tverrsnittstudier/befolkningsstudier.
3.) Muskel-skjelettlidelser, symptomforskning, hodepine og kreft. Kliniske studier
(diagnostikk/behandling/rehabilitering), befolkningsundersøkelser og helsetjeneste-/samhandlingsforskning.
4.) Barne- og ungdomshelse, rus og psykiatri. Kliniske studier, samhandlingsprosjekt, tverrsnittsundersøkelser,
registerstudier.
5.) Helsetjeneste- og trygdeforskning, universitetspedagogisk forskning relatert til studentundervisningen.

Innen alle grupper er det både kvalitativ og kvantitativ forskning, og i alle grupper er det et betydelig
innslag av flerfaglighet, tverrfaglighet og samhandling.
2. Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjenesten og samhandling
Allmennmedisin er et av tre kliniske hovedfag på legestudiet med undervisning i samtlige moduler av
studiet. Formålet er å motivere studentene for en framtidig karriere som allmennleger og å
forberede dem til å kunne starte i spesialisering i allmennmedisin etter endt grunnutdanning.
En fellesnevner for undervisningen er fokus på møtet mellom lege og pasient i
kommunehelsetjenesten: enten i fastlegepraksis, på legevakt, i sykehjem mv. Dette gir anledning til
å belyse klinisk kommunikasjon, diagnostikk, behandling, forebygging, oppfølging og samhandling
med andre deler av helsetjenesten. Undervisningen bevisstgjør studentene på fastlegens rolle i
utredning og behandling av sykdom og som koordinator for involvering av andre aktører i primæreller spesialisthelsetjenesten i behandlingen. Samarbeid/samhandling med andre er derfor en
naturlig viktig del av undervisningen.
Viktigste arena for læring av klinisk allmennmedisin er praksisperioden i 5.studieåret der
studenten læres opp i praktisk allmennmedisinsk arbeid gjennom hospitering i 6 uker hos en
fastlege. Foruten klinisk allmennmedisin, innebærer praksisperioden lokalt forankret
samfunnsmedisin og hospitering hos andre aktører i primærhelsetjenesten. Også tidlig i legestudiet
har studentene kortere besøk hos fastleger, da med vekt på lege- og pasientrollen, klinisk
kommunikasjon og undersøkelsesteknikk. Avdeling for allmennmedisin har tatt initiativ til og er
ansvarlig for 2 ukers klinisk praksis for legestudenter i sykehjem. Dette skjer i siste studieåret og
foreløpig et tilbud for en del (nå 17 stk) av kullet. I forbindelse med dette har vi sampraksis. Med
utgangspunkt i en pasient med sammensatte behov samarbeider legestudentene med studenter fra
andre helseprofesjoner som også har praksisundervisning i samme setting for å lage en individuell
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plan for videre behandling. Det er også avdeling for allmennmedisin som i sin tid tok initiativet til
KLOK-undervisningen og til tverrfaglig undervisning i akuttmedisin sammen med sykepleiere under
spesialisering i anestesi.
I 2016 har det foregått intens planlegging av de to store kliniske modulene Modul 3 (M3 - første
kliniske modul i tredje studieår) og Modul 8 (M8– den integrerte kliniske modul som går over siste
studieåret). Begge kommer på timeplanen fra 2017. Det er også nytt at studentene i Modul 2 og 3
skal velge å fordype seg i et elektivt emne over 14 dager. Dette trådte i kraft i 2017, og avdelingens
elektive emne nå er migrasjonshelse der vekten legges på å møte ulike aktører ute i kommunene og
deres brukere. Stor grad av egenaktivitet fra studentenes side.
Siden det er eksamen i alle moduler og vi er inne i alle moduler, er vi med på å gjennomføre
10 eksamener hvert halvår! Undervisningen er et felles prosjekt for hele avdelingen – uansett hvilket
forskningsfelt vi ellers brenner for. Dette er krevende og det er helt nødvendig at alle bidrar, også de
mange som formelt sett ikke har undervisningsplikt lagt til sine stillinger.
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Utredning av mulig ny avdeling med Avdeling for helsefag, Avdeling for
sykepleievitenskap (ASV) og Senter for medisinsk etikk (SME)
HELSAM har det siste året diskutert ulike tiltak som ledd i en intern utviklingsprosess. Viktige mål har
vært å styrke HELSAMs evne til å utvikle store forskningssøknader, balansere innsatsen for eget fagfelt
og innsats for å styrke tverrfaglighet og forskning innen primærhelsetjenesten. Hver avdeling har levert
forslag til tiltak for å nå disse målene til instituttledelsen. Et viktig tiltak er å utvikle en
instituttovergripende satsning på primærhelsetjenesten (se egen utredning om dette). Alle avdelingene
jobber med slik forskning og det er derfor viktig å få med hele instituttet på denne satsningen.
I tillegg har det kommet et forslag om å slå sammen de tre minste avdelinger ved HELSAM - dvs.
Helsefag, ASV og SME. For å utrede forslaget nærmere ble det på HELSAMs avdelingsledermøte 3. mai
2017 bestemt å sette ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere fordeler og ulemper med å slå
sammen tre av avdelingene. Oppgaven ble gitt til avdelingslederne for de tre avdelingene - Astrid
Klopstad Wahl, Marit Kirkevold og Reidar Pedersen. Disse har utarbeidet denne utredningen etter
innspill fra avdelingsledergruppen og instituttledelsen. Flere av spørsmålene som en slik sammenslåing
reiser er også diskutert med ansatte i de tre avdelingene.

Arbeidsgruppen har lagt følgende premisser til grunn for arbeidet
 I dag ligger de tre avdelingene (helsefag, sykepleievitenskap og medisinsk etikk) i tre ulike
bygninger (Ullevål-området og Vinderen) med 15-30 min. reisetid mellom den ene og de to
andre. Samlokalisering av en evt. ny avdeling er realistisk sett tidligst mulig i 2024.
 Dekanus har - i møter med alle avdelingene som vurderes sammenslått - presisert at funksjon,
oppgaver og faglig fokus til hver av avdelingene ikke skal endres som følge av en eventuell
sammenslåing, og at hver avdeling skal få fortsette som egen organisatorisk enhet, dvs. som
seksjon på et nytt nivå i organisasjonen.
 Satsning på primærhelsetjenesten skal skje på tvers av avdelingsstrukturen som en
instituttovergripende satsning (se egen utredning).
 En ny avdelingsstruktur bør ikke øke utgiftene til ledelse grunnet budsjettkuttet ved instituttet.
 Vekten av grunner for en eventuell sammenslåing må være større enn grunner mot.
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Kort om hver av avdelingene (oppgaver, faglig profil)
Avdeling for sykepleievitenskap

Ansatte personer pr 1.5.2017 i vitenskapelige stillinger
Sted
Stillingsbenevnelse
Fast
521200 Avdeling for 1011 FØRSTEAMANUENSIS
sykepleievitenskap 1013 PROFESSOR
1017 STIPENDIAT
1019 VITENSKAPELIG ASS.
1109 FORSKER
1352 POSTDOKTOR
8013 og 9301 PROFESSOR II
521200 Avdeling for sykepleievitenskap Total

2
4

Midlertidig
2

Avdeling for sykepleievitenskap ble etablert ved
universitetet i 1985, med ansvar for
kandidatstudium i sykepleievitenskap (senere
master), som ett av to tilsvarende tilbud i Norge.
På grunn av sin posisjon, har avdelingen en
6
ledende rolle nasjonalt når det gjelder utvikling av
sykepleiefaget gjennom forskning, utdanning og innovasjon. Avdelingen har p.t. 4 fast ansatte
professorer (grunnet nylig pensjonering av 3 fastvitenskapelig ansatte), 3 professor II og 2
førsteamanuensis II. I tillegg har vi 13 stipendiater,2 postdoktorer og flere prosjektmedarbeidere. Vi
har en outgoing scientia fellow.

13
1
1
2
3
22

Det overordnede målet for forskningen og undervisningen ved Avdeling for sykepleievitenskap er å bidra
til relevante, effektive og personsentrerte helsetjenester, med særlig vekt på sykepleietjenestene.
Oversettelse av pasienterfaringer til effektive helse- og sykepleietjenester er derfor et prioritert
forskningsområde. Forskningen og undervisningen er rettet mot pasienter og tjenestemodeller av
relevans både for spesialist- og primærhelsetjenesten og samhandlingen på tvers. I mye av forskningen
følger vi pasientene på tvers av nivåene. Kunnskapen som genereres er derfor i stor grad relevant for
begge nivåer. For å sikre relevante, effektive og personsentrerte helse- og sykepleietjenester, vektlegger
vi forskning som inkluderer brukerne og tverrfaglig samarbeid. Avdelingen huser også CHARM
(Forskningssenter for habilitering- og rehabiliteringstjenesteforskning), en regional tverrfaglig
forskningssatsing som nettopp er besluttet videreført av NFR for 5 nye år, da med en styrket nasjonal
nettverksbasert funksjon. Vår forskning anerkjenner at de fremtidige helseutfordringene primært vil
måtte løses i kommunal sektor og i møtet mellom offentlig sektor og sivilsamfunnet. Vi har samarbeid
med en rekke forskjellig miljøer (akademiske miljøer i inn- og utland og en rekke ulike miljøer i
kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten).
Avdeling for sykepleievitenskap har for tiden ansvar for to masterprogram, det akademiske programmet
i sykepleievitenskap som siden 1986 har bidratt til å utdanne sykepleiere til lærerstillinger i
høgskolesektoren og til lederstillinger og fagutviklingsstillingen i klinikken (men som er besluttet nedlagt
i sin nåværende form). Videre startet Avdelingen i 2011 det første programmet av sitt slag i Norge i
avansert geriatrisk sykepleie, spesielt rettet mot kommunehelsetjenesten.
Fra 2016 har vi dessuten vært vertskap og ledet den Nasjonale forskerskolen for de kommunale helseog omsorgstjenestene – en åtteårig satsing finansiert av NFR. Vi har i mange år hatt et etablert
samarbeid med sykehjem og hjemmetjenester, bl.a. via Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester. Vi samarbeider bl.a. om en årlig dagskonferanse rettet spesielt mot
kommunehelsetjenesten hvor aktuell ny kunnskap blir presentert og diskutert. Denne har meget god
oppslutning blant ansatte i kommunehelsetjenesten.
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Avdeling for helsefag
Avdeling for helsefag er et interdisiplinært
forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap
med røtter tilbake til 1995. Den gang ble miljøet
etablert med to ansatte knyttet til etablering av
hovedfag, senere masterutdanning, i
helsefagvitenskap.

Ansatte personer pr 1.5.2017 i vitenskapelige stillinger
Sted
Stillingsbenevnelse
Fast
521000 Avdeling for helsefag
1011 FØRSTEAMANUENSIS
1013 PROFESSOR
1017 STIPENDIAT
1108 FORSKER
1109 FORSKER
1352 POSTDOKTOR
8013 og 9301 PROFESSOR II
521000 Avdeling for helsefag Total

1
4

2
7

Midlertidig
4
7
1
3
6
2
23

I dag rommer avdelingen 30 vitenskapelige ansatte, syv av disse i faste hovedstillinger (6 professorer1).
Disse har svært ulik faglig bakgrunn (helsevitere - med profesjonsbakgrunn i fysioterapi, medisin og
sykepleie-, sosiologi, idehistorie, pedagogikk og fysiologi) med vide nasjonale og internasjonale
samarbeidsflater. For tiden huser avdelingen 7 stipendiatstillinger. Avdelingen er også medansvarlig i
den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE og har hatt en viktig funksjon i opprettelsen og
virkeliggjøringen av CHARM. Vi har for tiden 6 postdoktorer og 4 forskerstillinger. Vi har 4 innkommende
scientia fellows i postdoktorprogrammet til fakultetet. Avdelingen har også knyttet til seg 4 professor II
stillinger som i sin hovedstilling arbeider i spesialisthelsetjenesten.
Som fagmiljø arbeider avdeling for helsefag på tvers av profesjoner og disipliner. Det betyr at
avdelingens faglige orientering fokuserer på helserelaterte problemstillinger som angår flere profesjoner
og fagfelt innenfor helse og medisin, og på hvordan ulike vitenskapsposisjoner kan bidra analytisk og
konstruktivt inn i denne type kunnskapsutvikling. Avdelingen har i hovedsak et faglig fokus som går på
tvers av helsetjenestenivå og samarbeider med både primær – og spesialisthelsetjenesten.
Avdelingen har siden 2014 vært organisert i fire tverrfaglige forskningsgrupper
(https://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/avdelinger/helsefag/index.html):
•
Self-management (SELMA)
•
Samfunn, helse og makt (SHEP)
•
Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT)
•
Kropp og funksjon (BODYFUNC)
I tillegg har avdelingen et stort ekstern finansiert forskningsprogram: FYSIOPRIM (5+5 år- 59 mill NOK ).
Dette er et forskningsprogram om muskel- skjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten, men
med stor relevans for primærhelsetjenesten forøvrig.
Avdelingens faglige orientering gjennomsyrer masterprogrammet i interdisiplinær helseforskning
(http://www.uio.no/studier/program/helseforskning-master/). Programmet fikk i 2011 NOKUTs
kvalitetspris. Studiet tar årlig opp 30 (nå 38) studenter med ulik helsebakgrunn. Programmet er
forskningsorientert og studentene lærer seg systematisk utvikling av kunnskap, og får kunnskap om ulike
teoretiske perspektiver og fagtradisjoner innenfor tverrfaglig helseforskning. Masterprogrammet har
tradisjon for å være populært og har over årenes løp vist gjennomgående gode søkertall, progresjon og
meget god kvalitet, både gjennom interne evalueringer av kursporteføljen/programmet og eksterne som

1

To faste professorer i permisjon som hhv studiedekan og instituttleder forklarer avviket mot tabellen
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studiebarometeret. Masterprogrammet har god relevans for klinisk virksomhet gjennom fokus på
kunnskapsdannelse og kunnskapsforvaltning.
Senter for medisinsk etikk

Ansatte personer pr 1.5.2017 i vitenskapelige stillinger
Sted
Stillingsbenevnelse
Fast
521300 Senter for
1013 PROFESSOR
medisinsk etikk
1017 STIPENDIAT
1108 FORSKER
1109 FORSKER
1183 FORSKER
1352 POSTDOKTOR
8013 og 9301 PROFESSOR II
521300 Senter for medisinsk etikk Total

Midlertidig
3

SME ble opprettet i 1989 og er det nest eldste
3
senteret og blant de største av sitt slag i
2
Europa, og er ledende internasjonalt på flere
2
6
1
områder (f.eks. klinisk etikk, empirisk etikk,
4
forskningsetikk og teknologivurderinger og
2
1
etikk). Etikk er et overgripende fag som er
8
16
viktig for hele akademia og helsetjenesten. Det
finnes ingen andre tilsvarende enheter i Norge og vi er den eneste enheten med hovedfokus på anvendt
etikk og forskningsetikk ved UiO.
Senteret jobber med undervisning, forskning og formidling innenfor følgende hovedområder:




Medisinsk filosofi og vitenskapsteori
Forskningsetikk
Etikk i helsetjenesten/klinisk etikk, inklusiv ressursprioriteringer

SME har 6,4 faste vitenskapelige årsverk, 17 årsverk totalt, og 27 ansatte. Undervisningen skjer på
medisinstudiet, på masteremner på HELSAM, PhD-utdanningen til Det medisinske fakultet, for faste
vitenskapelige ansatte, odontologi, ernæring og i helsefaglige utdanninger andre steder i landet. SMEs
kompetanse i forskningsetikk, vitenskapsetikk, vitenskapsteori og profesjonsetikk er viktig for hele Det
medisinske fakultet og for universitetet for øvrig. Vi når gjennom forskning, undervisning og formidling
knyttet til etikk i helsetjenesten flere tusen ansatte hvert år. Senteret har siden opprettelsen hatt ulike
nasjonale funksjoner, og har i dag nasjonale oppdrag for hele helsetjenesten, inkl. spesialist- og
kommunehelsetjenesten, og somatikk, psykiske helsetjenester og rusfeltet. Så og si alle mål satt i den
strategiske planen fra 2011 er nådd, med ett viktig unntak: Dvs. målet om å utvikle en egen master i
medisinsk og helsefaglig etikk. Det er behov for denne type kompetanse i helsetjenesten og akademia,
og det finnes ingen andre slike utdanninger per i dag i Norge eller Skandinavia.
Synlighet, identitet, engasjement og samarbeid er viktige forutsetninger for avdelingens gode utvikling
og vekst de siste 15 årene. Vi er et tverrfaglig fagmiljø med et klart faglig fokus – dvs. etikk. Avdelingen
jobber mot hele helsetjenesten (Helseforetakene, kommune, somatikk, psykisk helse og rus) og har bred
metodekompetanse. Avdelingen har en stor andel eksterne midler (75 % av totalt budsjett); inkluderer
midler fra EU, Norges forskningsråd, partner i et senter for fremragende forskning (SFF), Helse- og
omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Extrastiftelsen, og helseforetakene. Senteret er
praksisorientert og har de siste årene hatt mange og gode publikasjoner, stor økning i 2016 (ca dobling),
økende antall siteringer og flere publikasjoner i de høyest rangerte tidsskriftene. Vi driver en
omfattende formidling og er den mest synlige avdelingen ved HELSAM i flg. Retriever siste 5 år. Over
80 % av tidligere PhD-stipendiater og post docs ved SME er i dag i faste vitenskapelig stillinger i
akademia. SME har nylig utviklet 5 nye master moduler, samt revidert og økt undervisning på PhDprogrammet, medisinstudiet og odontologi. Vi bidrar med et høyt antall høringsuttalelser og mange
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bidrag til offentlige utredninger, f.eks. som medlem i ulike utvalg, og har et utstrakt nasjonalt og
internasjonalt nettverk og samarbeid.
SME er fortsatt et ungt fagmiljø med stort potensiale. Det er f.eks. et stort behov for klinisk etikk,
bioetikk og forskningsetikk og det er ingen andre enheter ved UiO med spesielt fokus på anvendt etikk
som forskningsetikk, vitensksapsetikk og bioetikk og vitenskapsteori, og ingen andre enheter i Norge
med hovedfokus på medisinsk og helsefaglig etikk.

Mulige fordeler med en ny større avdeling
Faglige momenter
Til tross for at avdelingene primært utvikler kunnskap innen sine spesifikke områder (medisinsk etikk,
sykepleievitenskap og interdisiplinær helseforskning), er det flere felles faglige interesser og
tilnærminger mellom de tre avdelingene: Alle de tre avdelingene jobber med undervisning og forskning
for hele helsetjenesten (kommune og helseforetak). Det er noe felles teoribruk, f.eks. fra medisinsk
humaniora, teori om helse og sykdom og annen samfunnsvitenskapelig teori. Alle tre miljøene har både
teoretiske og mer anvendte forskningstilnærminger, men i varierende grad og på ulike måter. Det finnes
tema som alle de tre avdelingene har forsket på, f.eks. sårbare grupper og praksisendringer, men igjen
med ulike tilnærminger. Ulikhetene i tilnærmingene på felles faglige interesseområder kan være
gjensidig berikende på tvers av dagens tre avdelinger.
Det benyttes flere av de samme forskningsmetodene (kvalitativ forskning, spørreskjema,
intervensjonsforskning og implementeringsforskning).
Det er også noen likhetspunkter på tvers av masterprogrammene til ASV og Helsefag, spesielt i forhold
til metodeundervisning og noen av de elektive kursene. Etter at fakultetsstyret besluttet å nedlegge
sykepleievitenskap i sin nåværende form, uten at det skulle svekke mastertilbudet til sykepleiere, kan et
eventuelt samarbeid mellom de to miljøene om ytterligere emner være aktuelt. Når det gjelder
synergieffekter mellom den erfaringsbaserte masteren i avansert geriatrisk sykepleie og den
forskningsorienterte masteren i interdisiplinær helseforskning, er det større utfordringer med
samarbeid, da førstnevnte er mer klinisk rettet med mye klinisk praksis. Men også her er samarbeid
vedr. metode-emner og etikk en mulighet. SME har i dag undervisning i forskningsetikk på
masterprogrammet til Avdeling for samfunnsmedisin (Internasjonal helse), og dette er et aktuelt tema
også for masterprogrammene på ASV og Helsefag. En sammenslåing kan gi gevinster med tanke på felles
undervisning og mer fleksibel utnyttelse av undervisningsressursene, redusere studieadministrasjonen
og frigjøre noen ressurser der det er slike likhetspunkter. SME har allerede i dag tre masteremner som
studieadministrativt er plassert hos HELSEFAG.
Helsefag og sykepleievitenskap samarbeider allerede i dag om forskerskolen for de kommunale helse- og
omsorgstjenestene og er begge sentrale aktører i CHARM. SME har forskning på de kommunale helseog omsorgstjenestene og forskningsetikk som er relevant å inkorporere i forskerskolen.
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Organisatoriske og administrative momenter
En sammenslåing av Helsefag, ASV og SME vil gi en noe likere størrelse på avdelingene ved HELSAM og
antall ansatte som hver avdelingsleder representerer i avdelingsledermøtene vil være likere.
Ledergruppen ved instituttet vil bli mindre. Det vil kunne bli lettere å ha en lik delegasjon av oppgaver
til avdelingene hvis størrelsen er likere, og lettere å delegere større oppgaver til avdelingene hvis
avdelingene er store nok. Ulik størrelse på avdelingene gjør at oppgaver noen ganger må tilpasses
størrelsen på avdelingene, dvs. noe mer skreddersøm. Avdelingsleder vil kunne få mer tid til strategisk
lederskap gitt tilstrekkelig størrelse på denne stillingen. Sårbarhet ved f.eks. sykemeldinger vil kunne
reduseres og ressurser kan nyttes /være tilgjengelige på tvers av en større enhet. Noen oppgaver vil
kunne løftes opp fra dagens enhets/avdelingsledernivå til en ny avdelingsleder, f.eks. deler av personalog økonomiansvaret, og kvalitetssystemet for forskning. Oppgaver som kan løses på tvers av dagens
avdelinger vil trolig kunne løses mer effektivt enn i dag, og frigi tid til faglig aktivitet på seksjonsnivå.

Mulige ulemper og barrierer for å ta ut fordeler
Faglige momenter
De tre avdelingene har over tid utviklet faglig identitet og særpreg, er synlige internt og eksternt, og det
er korte organisatoriske avstander mellom de tre nevnte avdelingene og resten av instituttets
avdelinger. Alle de tre avdelingene har lykkes svært godt i å skaffe ekstern finansiering (45-75 % av
avdelingenes budsjett), og har bl.a. lykkes med større søknader til Norges forskningsråd og EU og som
partner i et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) siste året. For alle avdelingene er forsknings- og
søknadssamarbeid med øvrige avdelinger og aktører utenfor HELSAM minst like viktig som samarbeid
internt mellom de tre avdelingene som vurderes slått sammen. De tre avdelingene representerer alle
viktige fag som ellers ofte blir marginalisert og nedprioritert i medisinen og helsetjenesten generelt.
Disse «småfagene» vil med en sammenslåing og ved å bli flyttet ned ett nivå i organisasjonen kunne bli
mer usynlige og få redusert status på Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og for omverdenen
ellers, f.eks. blant leger og andre forskere. Synlighet, faglig og organisatorisk status og kort vei til
ledelsen og omverdenen er viktig for å opprettholde og videreutvikle dagens høye aktivitetsnivå og
faglige kvalitet.
Det kan også bli en utfordring å videreutvikle avdelingenes faglige identitet og ekspertise og samtidig
skulle utvikle tilstrekkelig felles kultur i en ny avdeling i tillegg til å bidra til økt samarbeid på tvers av
hele instituttet. Manglende samlokalisering, med til dels lang geografisk avstand til en av avdelingene, vil
gjøre det ekstra ressurskrevende å utvikle mer faglig samarbeid, felles kultur og engasjement.
Formaliseringen av et nivå 5 vil trolig også påvirke de ansattes identitet og tilhørighet til nivåene over. I
hvilken grad skal ansatte identifisere seg med seksjon, avdeling, institutt og fakultet? Ett av målene med
utviklingsprosessen for HELSAM har vært å få bedre balanse mellom bygging av eget fagmiljø og
satsninger på tvers av avdelinger. Å etablere en ny felles avdeling vil kunne øke avstanden mellom de
øvrige avdelingene og de tre avdelingene som flyttes ned ett nivå og, og gjøre det mer utfordrende å få
til faglig samarbeid på tvers av hele instituttet med aktive bidrag fra alle de seks fagmiljøene som i dag
har lik status som avdelinger.
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Samtlige avdelinger ved HELSAM jobber med undervisning og forskning for hele helsetjenesten. Felles
interessetema og teori- og metodebruk gjelder også i minst like stor grad i forhold til de øvrige
avdelingene ved HELSAM som mellom de tre aktuelle avdelingene. En felles satsning på
primærhelsetjenesten, samarbeid om store felles forskningssøknader, masteremner og
videreutviklingen av master og PhD-utdanningen (inklusiv forskerskolen) vil være mest utviklende og
kunne skje mest kostnadseffektivt på tvers av alle avdelingene ved HELSAM.
Organisatoriske og administrative momenter
En evt. ny avdeling med Helsefag, ASV og SME vil pr 1.5.17 bestå av 59 årsverk, og er ca 30 % større enn
dagens største avdeling (HELED). Også i antall ansatte vil en ny avdeling være større enn dagens største
avdeling (88 vs. 77). En såpass stor ny avdeling med til dels store ulikheter i fag, kompetanse, metoder,
og oppgaver og plassert på 3 ulike bygninger med lang geografisk avstand vil kunne bli for stor og
heterogen til å kunne ledes effektivt av en person. Det gjør at mange oppgaver uansett må fordeles og
delegeres til dagens enheter, uavhengig om de har en avdelingsleder over seg eller ikke. Alle de tre
avdelingene vil f.eks. ha behov for dagens enhetsmøter og vil i tillegg få faste møter på avdelingsnivå
med ekstra reisetid pga avdelingenes spredte beliggenhet. Dette vil føre til at mer tid må brukes til
møter og forflytning for alle ansatte.
Administrasjonen, PhD-utdanningen og studieprogrammene ved HELSAM er de siste par årene
gjennomgått mtp stordriftsfordeler og samarbeidspotensial. Endringer er gjort og ytterligere endringer
vil måtte gjøres på avdelings- og områdenivå for å optimalisere og effektivisere ressursbruken. Med
dagens faggrupper og bygninger vil dette antagelig løses bedre og mer kostnadseffektivt på instituttnivå
enn gjennom endringer i avdelingsstrukturen.
Dagens avdelingslederfunksjon er satt til tilsvarende 20% stilling og er svært ressurseffektiv, bl.a. siden
leder er tilstede i avdelingen hele uken. Det samme gjelder for den lokale administrative støtten
(samtlige utfører også andre administrative oppgaver i avdelingene – f.eks. studieadministrasjon og
administrasjon på eksternt finansierte prosjekt), selv om stillingsbrøkene her er avpasset til avdelingens
størrelse.
For å være attraktiv nok bør en ny avdelingslederstilling for de tre avdelingene trolig være 50-100 %
professor-stilling. Dette vil komme i tillegg til utgifter til ledelse og administrasjon på nivå
5/seksjonsnivå, som trolig ikke kan bli vesentlig lavere enn dagens nivå siden mange oppgaver trolig vil
løses mest effektivt på det nivået. Om en velger en lavere stillingsbrøk for en avdelingsleder vil det trolig
bli vanskeligere å rekruttere gode ledere. Dette vil trolig uansett bli betydelig dyrere enn dagens løsning.
Uten samlokalisering vil det være vanskelig for en avdelingsleder, og evt. adm. ansatt, selv i 100 %
stilling å være like mye tilstede og tilgjengelig for alle ansatte. Separate lokaliteter med til dels stor
geografisk avstand, samt avdelingenes faglige særpreg gjør at det er få oppgaver som kan løses mer
effektivt enn i dag, dvs. i dagens avdelinger og nær de ansatte eller på instituttnivå. Det er derfor ikke
sikkert at det er mer effektivt å flytte f.eks. ansvaret for kvalitetssystemet for forskning opp til en ny
avdelingsleder. Det samme kan gjelde i forhold til å redusere sårbarhet ved sykemeldinger og andre
mulige stordriftsfordeler. De oppgavene som enkelt lar seg løse uten fysisk og faglig nærhet til de
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ansatte løses trolig mest effektivt på instituttnivå. Avdelingens faglige særpreg kan også gjøre det
utfordrende å finne en avdelingsleder som kan representere alle de tre fagmiljøene på en god måte.
En sammenslåing av de tre avdelingene forutsetter opprettelse av et nivå 5 dersom disse skal fortsette å
eksistere som egne enheter. Et nivå 5 i organisasjonen vil medføre et nytt nivå i organisasjonen og
kunne føre til at flere forsknings/faggrupper i andre avdelinger krever å bli seksjon med egen leder og
lokal adm. støtte m.m. med behov for økte ressurser, og en mer splittet og mindre fleksibel
organisasjon. Det vil også føre til større avstander i organisasjonen – både vertikalt og horisontalt.
Ulik størrelse på avdelingene håndteres bra i dag ved HELSAM. Ved den administrative
omorganiseringen ble dette f.eks. løst med ulikt volum på lokale adm. stillinger. En slik differensiering
kan også gjøres for andre funksjoner og oppgaver. Det er nå 8 personer på avdelingsledermøtene og det
er stor grad av enighet om at dette ikke har hatt negativ betydning for effektiviteten på møtene. Færre
deltakere i avdelingsledermøtene vil føre til økt avstand mellom ansatte og ledelse, hvilket kan være
uheldig når de tre fagene er så forskjellige og når de skal bidra i større felles satsninger på tvers av
instituttet.
I dag er de tre aktuelle avdelingene preget av tydelig identitet, stor grad av lojalitet, felles ansvarsfølelse,
dugnadsånd og gode muligheter for relasjonsledelse. Relasjonsledelse har vist seg å være den mest
effektive ledelsesformen for å øke produksjonen i organisasjoner som universitetet. En sammenslått og
større avdeling med større avstander horisontalt og vertikalt vil kunne underminere dette. Det vil kunne
gjøre det tyngre å skreddersy karriereløp for den enkelte, delegere oppgaver både fra instituttleder og
avdelingsleder, og vanskeligere å få kontakt på tvers av instituttets avdelinger. Dette er vanskelig å måle,
men særs viktige forhold i en avansert og kompleks kunnskapsbedrift som HELSAM der utfordringsbildet
i samfunnet rundt og behovet for omstilling, ekspertise og samarbeid stadig endrer seg.

Konklusjon
 Det er klart mulige fordeler ved en sammenslåing av de tre avdelingene – både faglige og
organisatoriske, spesielt der det er felles faglige interesser og muligheter for stordriftsfordeler og
ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. F.eks. bruker alle de tre avdelingene flere av de samme
forskningsmetodene og de har allerede i dag utviklet viktig faglig samarbeid.
 For å kunne få mest mulig ut av fordelene, må imidlertid den nye avdelingen samlokaliseres og ha en
stedlig avdelingsleder som kan ivareta strategisk ledelse for hele den faglige bredden i den nye
avdelingen. Videre må de nye seksjonene kunne beholde sin egenart og få tilstrekkelig faglig frihet og
økonomisk handlingsrom til å kunne videreutvikle sine faglige profiler.
 Manglende muligheter for samlokalisering i overskuelig fremtid er en stor barriere for å oppnå
synergieffekter av betydning. Pga størrelse, lokalisering og faglige ulikheter vil lokal/stedlig ledelse
trolig uansett måtte skje stort sett som i dag.
 Ved å flytte de tre avdelingene ned et nivå i organisasjonen kan de bli mindre synlige og få lavere
status. Det kan også gi utfordringer knyttet til identitetbygging.
 De fleste uutnyttede potensialer og barrierer i dagens organisasjon og for de tre avdelingene vil trolig
kunne løses og håndteres minst like effektivt på instituttnivå – dvs. på tvers av alle avdelingene. Det
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er minst like mange og viktige fellestrekk på tvers av alle avdelingene på HELSAM som mellom de tre
nevnte avdelingene.
En sammenslåing vil også måtte innebære et nytt nivå i organisasjonen, større avstand vertikalt og
horisontalt i organisasjonen, en mulig mindre kostnadseffektiv organisasjonsmodell med redusert
mulighet for effektive ledelsesformer for denne type virksomheter.
Det er relativt få oppgaver som kan løses mest effektivt på et nytt avdelingsledernivå og det er fare
for overlappende funksjoner og dobbeltarbeid mellom nivå 4 og 5.
En evt. sammenslåing vil kunne føre til at de tre avdelingene, som har spilt og spiller en viktig rolle for
instituttets utvikling, blir marginalisert og mindre synlige, både internt og eksternt.
Vi kan per i dag ikke se at mulige fordeler ved en slik sammenslåing veier opp for mulige ulemper.
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