Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 31.01.2018

Vedtak

 Dekan Thrina Loennechen presenterte sin faglige bakgrunn og sitt team. Prodekan
forskning Johanna Sollid er tilsatt for fire år. Prodekan utdanning Geir Lorem har fått
ansvaret for hele utdanningsporteføljen ved Helsefak, inkludert medisinerutdanningen og
er prolongert frem til sommeren 2018. Prodekan forskerutdanning Jan H. Rosenvinge har
ansvaret for forskerutdanningene og er prolongert fram til sommeren 2018.
 Det er opprettet et programstyre for medisinerutdanningen, som ledes av instituttleder
Gunnar Leivseth, Institutt for klinisk medisin. Instituttlederne ved Institutt for
samfunnsmedisin og Institutt for medisinsk biologi er også medlemmer av
programstyret.
 Prodekan Johanna Sollid presenterte de viktigste fokusområdene innenfor forskning.
Rapport forskning vil danne grunnlaget for oppfølging av forskning og viser hvordan
Helsefak gjør det i henhold til de ulike målepunktene.
Forskningsgruppene skal være robuste og tematiske og de skal nå opp på de eksterne
forskningsarenaer. Helsefak har 60 forskningsgrupper, noen av disse går på tvers av
instituttene. Helsefak har fokus på rekruttering av nye talenter, der det stulles krav til
mobilitet og uavhengighet i forskningen. Forskningsgruppene har ansvar for at det lages
individuelle karriereplaner og de skal oppdatere sine forskningsplaner årlig. Felles
forskningsinfrastruktur må vurderes i samarbeid med UNN. Har man de
kjernefasilitetene som etterspørres.
 Prodekan Geir Lorem presenterte de viktigste fokusområdene innenfor utdanning. UiT
har vært selvakkrediterende. I løpet av våren 2018 vil det være en ny prosess ved UiT for
å sikre at studier oppfyller minimumskravene.
Dimensjonering av utdanningen vil få stadig større fokus, med økt fokus og krav om at
måltallene nås. Faglig ledelse av studieprogram vil bli sendt på internhøring ved UiT.
 Fakultetsstyret fikk en presentasjon av den fler årlige budsjettmodellen ved Helsefak og
hvilke prinsipper som ligger til grunn for fordeling av ressursene. Det er ønskelig for
fakultetet at en slik modell innføres på UiT. Presentasjon av budsjettmodellen og
budsjettfordeling for 2018 sendes ut til fakultetsstyret.
 Det settes av tid på neste styremøte til å gjennomgå hvilke saker som tilligger
fakultetsstyret og hvilke saker som dekanen kan tas på fullmakt. Fakultetsstyret vil også
sette av tid til en gjennomgang av lovverket som regulerer styrets ansvarsområde.

