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Sak:

Revisjon av strategi - Det helsevitenskapelige fakultet
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar den reviderte strategien for Det helsevitenskapelig fakultet med
de endringer som fremkom i møte.

Begrunnelse:

Fakultetsstyret ble orientert om strategiprosessen ved UiT og ved Helsefak på
styremøte 31.1.2018. Styret fikk framlagt utkast til strategi som orienteringssak på
styremøte 15.3.2018, og ble informert om den videre prosessen på fakultetet. På
fakultetsstyremøte 26.4.2018 behandlet fakultetsstyret strategien. Etter anbefaling
fra fakultetsstyret er strategien strammet opp tekstmessig, der samarbeidet med
Helse Nord og Universitetssykehuset i Nord Norge er presisert og vi har ivaretatt
tidligere innspill. Fakultetsstyret får etter avtale med styreleder tilsendt den
reviderte strategien for behandling på sirkulasjon.
Strategiplanen er underveis i prosessen blitt diskutert med dekanene på de andre
fakultetene for å unngå utilsiktet konkurranse og overlapp, og for å kunne vurdere
arbeidsdeling og felles initiativ. Innspillene fra denne prosessen er distribuert til
instituttlederne på fakultetet og innspill fra disse er vurdert og innarbeidet i
fakultetets strategi.
Dekanen vurderer at fakultetsstyret får framlagt en godt forankret strategi. Det er
gjennomført en omfattende prosess i en travel tid. Alle instituttene har fått
anledning til å gi sine innspill og et samlet ledermøte støtter den fremlagte
strategiplanen.
Etter vedtak i fakultetsstyret skal strategien oversendes universitetsdirektøren, slik
at fakultetenes strategi behandles samlet i universitetsstyrets møte den 19. juni
2018. Strategiplanen er følgelig ikke formelt godkjent før vedtak i universitetsstyret.
Det vil senere bli utarbeidet handlingsplaner i tråd med fakultetets strategi.
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