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Rullering av handlingsplan - Utdanningsdelen - Helsefak
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar endringer i handlingsplanen slik det framkommer av vedleggene.

Begrunnelse:
Som oppføling til eksisterende strategiplan vedtok fakultetsstyret en handlingsplan for Helsefak
2015- 2020 (FS 8/15), for å konkretisere strategiplanen og å fastsette noen indikatorer som uttrykker
hvordan fakultetet utvikler seg iht. til strategien.
I begrunnelsen i FS 8-15 framkommer følgende:
Handlingsplanen for Helsefak har til hensikt å konkretisere og prioritere strategiske tiltak og
virkemidler ut i fra fakultetets strategiplan jf. FS 41-14 Implementering av strategi –
handlingsplaner for Helsefak. Handlingsplanen legger til grunn fastsatt delegasjon og
arbeidsdeling mellom fakultetsledelsen og instituttene, og forutsetter at hvert av disse nivåene har
sine selvstendige roller i implementeringen av strategien. Handlingsplanen skal være gjenstand
for en årlig rapportering til fakultetsstyrets februarmøte med synliggjøring av måloppnåelse.
Planen kan justeres i forbindelse med den årlige rapporteringen.





Instituttene utvikler tiltak i sine handlingsplaner med vekt på å forbedre fastsatte
indikatorer.
Fakultetsledelsen (inkl. administrasjonen) utvikler gjennomgående tiltak i
organisasjonen, og tiltak som ikke faller naturlig inn under noen av instituttene. Tiltakene
skal på samme måte som for instituttene implementere strategien, med vekt på forbedring
av resultatene i utvalgte indikatorer.
Dialogmøter er det formelle samhandlingspunktet mellom fakultetsledelse og instituttene.
Disse skal være samtaler på strategisk nivå, og ha fokus på implementering av strategien
og bruken av strategisk handlingsrom både på fakultets- og instituttnivå. Disse utvikles i
retning av dialogavtaler, hvor de tiltak og satsinger som avtales på dialogmøtene blir
styrende for oppfølging og prioriteringer av ressurser.

Fakultetsstyret har lagt til grunn at prestasjoner knyttet til følgende indikatorer skal prioriteres
for fakultetet som helhet og per institutt:
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Forskning
 Ekstern finansiering fra konkurransearenaer
 EU-finansiering
 NFR finansiering
 Annen ekstern forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale arenaer
(Kreftforeningen, NIH etc)
 Publikasjonspoeng per førstestilling
Utdanning





1. pri søkere per studieplass per studieprogram
Studiepoeng per student
Kandidatproduksjon jf. KDs krav
Gjennomstrømming dr. grad - antall netto årsverk avlagt per ph.d-kandidat

Formidling



Open Access publikasjoner
Allmenrettet formidling

Fakultetsledelsen inkl. fakultetsadministrasjonen har en todelt rolle i implementering av
strategien.
 Utvikling og gjennomføring av gjennomgående tiltak i organisasjonen
 Forvaltning og tilpassing av UiTs styringssignaler til fakultetet ovenfor instituttene
Handlingsplanen omhandler gjennomgående tiltak i organisasjonen som fakultetsledelsen har
ansvar for å gjennomføre, og styringssignaler til instituttene. Tiltakene skal innrettes slik at de i
størst mulig grad bidrar til å forbedre de prioriterte indikatorene fastsatt av fakultetsstyret.
Konkrete tidsavgrensede tiltak jf. tidligere årsplaner for seksjoner og institutt omtales ikke, men
kan synliggjøres i dialogavtaler.

Videre har FS vedtatt en egen handlingsplan for pedagogisk utviklingsarbeid i FS 3-16. Denne er
en utdyping av utdanningsdelen til handlingsplanen.
En årlig rullering av handlingsplanen har ikke blitt gjort, og det er ikke funnet en helt god form på
dette iht. rapporteringssyklusen på fakultetet og ved UiT. Dekanen foreslår nå at handlingsplanen
rulleres rutinemessig etter utdanningsmeldingen og forskingsmeldingen. Handlingsplanen for
pedagogisk utviklingsarbeid rulleres samtidig som utdanningsdelen av handlingsplanen. Det blir
da mulig for fakultetsstyret å vurdere analyser og informasjon i den respektive meldingen opp mot
tiltak som står i handlingsplanen, og evt. føye inn nye tiltak og/eller ta vekk tiltak som er utdaterte.
Forsknings-, formidlings- og organisasjons/personal-delen av handlingsplanen legges fram for FS
på styremøtet i juni 2017 etter forskingsmeldingen.
Vedlagt til denne saken ligger Handlingsplan 2015- 2020 og Handlingsplan for pedagogisk
utviklingsarbeid. Det er ført opp kommentarer i blå kursiv, og evt. forslag til endringer i kulepunkt
og rød kursiv.
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