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Prosess for revisjon av strategiplan for Helsefak
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til beskrevet prosess for revisjon av Helsefaks strategi
Begrunnelse:
Fakultetets nåværende strategi ble vedtatt 15.5. 2014 med virkning fram til 2020. Denne ble utviklet
etter en omfattende prosess ved fakultetet, og parallelt med utviklingen av UiTs strategi «Drivkraft
i nord». Det har ved flere anledninger vært problematisert at strategiene til institusjonen og til
fakultetene ikke henger godt nok sammen, da fakultetene i hovedsak lagde sine strategier samtidig
med UiTs overordnede strategi, og ikke etter denne. Under strategiprosessen var fakultetet kjent
med hovedtrekkene i UiTs strategiarbeid, og det var tatt hensyn til dette i utarbeidelsen.
Universitetsstyret vedtok en revidert strategi for UiT 30.11.17, og utvidet strategiperioden til 2022.
Fakultetene er bedt om å revidere sine strategiplaner i henhold til denne. Det er også besluttet at
Universitetsstyret skal godkjenne fakultetenes strategiplaner i juni 2018 for å sikre god
koordinering og sammenheng mellom strategiene på institusjonsnivå og fakultetsnivå. Oppsummert
er følgende justeringer i UiTs strategi til 2020 gjort:
Tematiske satsinger:
- Tydeligere satsing på det arktiske og havet
- Klarere prioritering av det samiske, reiseliv, rettsvitenskap, og utvinning av malm
og mineraler
Gjennomgående strategier:
- Økt satsing på digitalisering og fornyet pedagogikk
- Tydeligere satsing på utveksling
- Tydeligere satsing på kontakt med arbeidslivet og entreprenørskap
- Satsing på Svalbard
- Satsing på internasjonalisering og Open Science
- Enda tydeligere satsing på regional utvikling og verdiskaping
I flg. Universitetsledelsen er ikke dette en omlegging av UiTs strategi, men justeringer og
presiseringer.
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Fakultetene er bedt om å revidere sine strategier, og omformulere disse jf. grader av samordning.
Slik dekanen forstår dette, er det en ambisjon om at fakultetene skal ha størst mulig grad av
samordning.
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Grad av
samordning
med
Drivkraft i
Nord

Liten

Middels

Stor

Overordnede tema
(overskrifter) og mål fra
«Drivkraft i Nord»
benyttes også i
fakultetenes
strategidokumenter

Overordnede tema
(overskrifter) og mål fra
«Drivkraft i Nord»
benyttes også i
fakultetenes
strategidokumenter

Overordnede tema
(overskrifter) og mål fra
«Drivkraft i Nord»
benyttes også i
fakultetenes
strategidokumenter

De fakultetsspesifikke
strategiene bygger på
målene i «Drivkraft i
Nord», men gjengir
ikke direkte noen
strategiformuleringer
(kulepunkter) fra
institusjonsdokumentet

De fakultetsspesifikke
strategiene bygger på
målene i «Drivkraft i
Nord», og har også
inkorporert noen
utvalgte
strategiformuleringer
(kulepunkter) fra
institusjonsdokumentet

De fakultetsspesifikke
strategiene bygger på
målene i «Drivkraft i
Nord», og har også
inkorporert noen
utvalgte
strategiformuleringer
(kulepunkter) fra
institusjonsdokumentet

Fakultetene velger i
utgangspunktet selv
hvilke strategier fra
«Drivkraft i nord» det
er særlig aktuelt å
inkorporere i lys av
utfordringsbildet for
fakultetet

Et utvalgt sett av
strategier fra «Drivkraft
i nord» inngår i alle
fakultetenes
strategidokumenter i lys
av utfordringsbildet for
UiT som institusjon
Fakultetene velger
utover dette selv om det
er andre strategier fra
Drivkraft i nord det er
særlig aktuelt å
inkorporere i lys av
utfordringsbildet for
egen enhet

Prosess
Dekanen vurderer det ikke som nødvending å igangsette en full strategiprosess ved Helsefak da
fakultetet har en strategi som er i funksjon fram til 2020. Jf. styringssignalene fra
universitetsledelsen er det snarere behov for å revidere/justere strategien for å få en tettere
korrespondanse med UiTs overordnede strategi. Dette vil naturlig nok innebære at visse elementer
i strategien kommer til diskusjon når man først åpner for en revisjon. Dekanen ser for seg følgende
prosess for revisjonen.
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Fra presentasjon på ledersamling for dekaner og fakultetsdirektører 11.januar 2018
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Fakultetsledelsen lager forslag til revidert strategi for Helsefak jf. UiTs mal.
o De bestrebes å gå i retning av stor grad av samordning jf. tabellen ovenfor.
o Det gjøres vurderinger med utgangspunkt i siste års utdanningsmelding og
forskningsmelding om det er funn i disse som krever endring av strategi.
Forslag til revidert strategi diskuteres på ledermøter. Diskusjonene der avklarer om det er
behov for ytterligere organisering av prosess.
Fakultetsstyret har revidert strategi som diskusjonssak 15. mars
Fakultetsstyret behandler forslag til revidert strategi 25. april.

Thrina Loennechen
dekan
–

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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