Forslag til prioriterte innsatsområder innen forskning og
utdanning
Forskning
Helsefaks strategi gir tydelig retning mot høyere kvalitet, mer ekstern finansiering,
tematiske satsninger og ivaretagelse av grunnforskning av høy kvalitet.
Styrke ekstern forskningsfinansiering
Posisjoneringsmidler: Helsefak måles på våre resultater innen konkurranseintensive
søknadsarenaer innen Forskningsrådet og EU. Slike søknadsarenaer/-prosesser er
krevende. Det er ofte små marginer som skiller de som når opp og de som kun nesten
gjør det. Vi ønsker å videreføre ordningen med posisjoneringsmidler til søknadsprosesser på EU- og større nasjonale arenaer (SFF, SFI, K. G. Jebsen og lignende).
Belønningsmodell: I tillegg anbefales det å innføre en ny insentivmodell som belønner
søkere som har oppnådd en, på forhånd definert, høy karakter i EU eller
Forskningsrådet, men likevel ikke oppnådde finansiering. Hensikten er økt motivasjon
til å melde seg på disse søknadsarenaene og gi anerkjennelse til miljøer som holder et
konkurransedyktig nivå. Insentivmodellen må utredes nærmere i størrelse og
innretning, og UiT/fakultetet har et særlig ansvar for å ivareta sterke
grunnforskningsmiljøer med en forskningsprofil som gjør at de ikke kan posisjonere seg
i NFRs-helseprogrammer og regionale forskningsmidler. Belønningen (friske midler evt.
egenfinansierte PhD- eller postdoc) kan gis på bestemte vilkår med f. eks forpliktelse til
å søke bestemte eksterne arenaer.
Karriereutvikling og internasjonalisering
 Tiltak for å utvikle høyere kompetanse innen forskningsledelse, veiledning,
søknadsskriving og ekstern forskningsfinansiering.
 Ressurser til internasjonalisering av særlig talentfulle yngre forskere
 NB! Økonomisk støtte til utenlandsopphold i FoU termin for faste vitenskapelige
ansatte er allerede budsjettert og ikke en del av det strategiske handlingsrom.
Strategisk styrking av eksisterende forskningsmiljø og oppbygging av nye forskningsmiljø
 Forsterkning av strategisk viktige prosjekter som f. eks. SFF, SFI, K. G. Jebsen,
ERC.
 Styrking av satsningsområder spesifisert i strategi (eks. bioinformatikk), samt
metodekompetanse.
 Miljøstøtteordninger/innstegsstillinger i samarbeid med andre jfr. satsingen
med UNN/HN.
 Startpakker for nyansatte vitenskapelig ansatte
Forskningsinfrastruktur
 Helsefak har samarbeid med Helse Nord/UNN om finansiering av
helseforskningsinfrastruktur i felles kjernefasiliteter. Det anbefales at disse
midlene tas fra det strategiske handlingsrommet.
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Utdanning
Strategiske satsninger innen utdanning skal i henhold til strategi- og handlingsplan ha en
innretning mot pedagogisk utviklingsarbeid, utdanningsledelse, tverrprofesjonell
samarbeidslæring (TPS) og utdanningsforskning
Styrke ekstern finansiering av utdanningsprosjekter





Støtte til prosjektutvikling innrettet mot forbedring av undervisning, veiledning,
bruk av digitale medier og TPS. Prosjekt med elementer som lar seg overføre til
andre på tvers av fagmiljø og tilrettelegger for samhandling mellom fagmiljø på
tvers av campi prioriteres.
Støtte følgeforskning på større studieprogramendringer
Støtte til utdanningsforskning ihht. Helsefaks utdanningsstrategi med krav om
søknad om eksterne finansiering.

Pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving (Faculty development)
 Støtte til kompetansehevende arrangementer/utveksling innen helsefaglige
utdanninger.
 Stipendordning for frikjøp i forbindelse med formell helsefaglig pedagogisk
kompetanseheving
Strategisk oppbygging av tverrprofesjonelt læringsmiljø
 Utvikling av TPS-aktiviteter i studie-/fagplaner
 Videreutvikling av ferdighetssenter (FOSS)
 Etablering av utdanningshelsesenter
Strategisk styrking av utdanningsinfrastruktur
 Samhandling mellom utdanningsmiljøene med fokus på flercampi samarbeid
 Støtte til digitale læringsplattformer
 Bruk av lærekrefter på tvers av studieprogram




Utvikling av studieplaner og emner for å møte helsevesenets behov for
kompetanse, særlig utdanningsprosjekter som støtter samarbeid med
kommunale helsetjenester.
Støtte til forsøksordninger med kombinerte stillinger til kommunene

Internasjonalisering av studier
 Utvikling
av
fellesemner
utvekslingsstudenter


tilpasset

innreisende

og

utreisende

Støtte til etablering av internasjonale samarbeidsavtaler om studentutveksling
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