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Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 19. oktober
-21. november 2019
Fullmaktssak 18-19: Revisjon av lederstruktur ved IHO.
Dekanen har på fullmakt godkjent ny ledelsesstruktur ved IHO (Arkiv ref. 2016/2160):
Helsefak ba RESULT ved Ådne Danielsen og Gunnar Grepperud gjøre en evaluering av
ledelsesstrukturen ved IHO i 2018. Disse leverte en rapport om dette i januar 2019. Bakgrunnen
for forespørselen var et vedtak i IHOs styre at ledelsesstruktur skulle evalueres etter to år fra siste
fusjon.
IHO har våren 2019 gjennomført en prosess i hvor campusene og ansatte ved de ulike
studieprogrammene er involvert i vurderingene av rapportens konklusjoner. Oppsummering av
denne prosessen samt forslag til endringer i ledelsessturkuren ved IHO er oversendt fakultetet i
«Notat om revidert ledelsesstruktur for Institutt for helse- og omsorgsfag».
Dagens lederstruktur er som følger;
-

Instituttleder
Kontorsjef
Ass instituttledere i Hammerfest, Harstad og Narvik
Avdelingsleder sykepleie, REF utdanningene, masterutdanningene ved IHO
Tilsatte studieledere for: bachelor i fysioterapi, radiografi, ergoterapi, og master i
sykepleie.
Funksjoner som studieledere med personalansvar: master i jordmorfag, bachelor i
sykepleie Tromsø og desentralisert sykeleie Troms.
Funksjon som studieleder uten personalansvar for bachelor i sykepleie i Hammerfest,
Harstad og Narvik, samt ved etter- og videreutdanningene i Narvik

Den vedtatte nye lederstruktur er som følger;
-

Instituttleder
Kontorsjef
Ass instituttleder i Hammerfest, Harstad og Narvik
Ass. instituttleder med ansvar for sykepleierutdanningene
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-

Studieledere for: master i sykepleie, master i jordmorfag, for de øvrige helsefaglige
masterprogrammene, for radiografi, ergoterapi, fysioterapi, for sykepleie i Tromsø og for
DSU Troms

Endringen ligger i at avdelingsledernivået fases ut. Det erstattes med en av en assisterende
instituttleder med ansvar for sykepleierutdanningen for alle campus. Studieledere ved
masterutdanningene og bachelorutdanningene i ergoterapi, fysioterapi og radiografi (REF) trer inn
i ledergruppen i stedet for avdelingslederne som fases ut.
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