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Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret ber om at det opprettes et Strategisk utdanningsutvalg bestående av
representanter fra relevante enheter inkludert helsetjenesten og ledet av prodekan
utdanning.
2. Fakultetsstyret gir Dekan i fullmakt å ferdigstille mandat og sammensetning av Strategisk
utdanningsutvalg med bakgrunn i saksfremlegg og de innspill som fremkom i møte.

Begrunnelse:
Helsefak har hatt en styringsgruppe for HelPed (fra 2015- ) med representasjon fra institutt,
studenter, Result, UNN, Tromsø kommune og distriktskommune, ledet av prodekan
utdanning. I tråd med anbefalinger fra evalueringen av HelPed (En svale gjør ingen sommer,
Result 2015) vurderes styringsgruppen nedlagt, og at det heller opprette et strategisk
utdanningsutvalg ved fakultetet. Et strategisk utdanningsutvalg med representasjon fra alle
institutt, ledet av prodekan utdanning vil kunne ivareta og gi retning til arbeid med kvalitet i
utdanning på tvers av fagmiljø, ut over HelPeds og instituttenes selvstendige ansvar.
Opprettelsen av et strategisk utdanningsutvalg fikk bred støtte i høringssvarene til
Handlingsplan for helsefaglig pedagogisk utvikling (FS-sak 2016/2653-2), hvor man spesifikt
etterspurte synspunkter på en slik struktur for styring på tvers av instituttene. Mandatet til et
slikt utvalg bør inkludere ansvarsforhold på tvers av de enkelte institutt og studieprogram.
Det enkelte studieprogram har sin egen ledelse. Konkrete innspill til mandat inkluderer
funksjon som programstyre for emner på fakultetsnivå (f.eks. HEL 0700, eller emner som kan
deles av flere studieprogram), ansvar for utdanningsinfrastruktur og en rådgivende rolle i
forhold til opprettelse av nye, større endringer eller nedleggelse av gamle studieprogram.
Det vil bli gjennomført en involverende prosess for å definere endelig mandat. Fakultetsstyret
inviteres med dette til å diskutere og gi innspill til mandat og sammensetning av et slikt
overordnet utdanningsutvalg.
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