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Høringsuttalelse fra Helsefak om organisering av fagmiljøene innen
sosialfag
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelig fakultet godkjenner høringsuttalelsen med de
merknader som fremkommer i møtet.

Begrunnelse:
Universitetsstyret vedtok i møte 27.oktober 2015 (sak 48-15) å opprette et ekspertutvalg for å
vurdere organisering av fagmiljøene innen sosialfag etter fusjonen mellom UiT, Høgskolen i
Harstad og Høgskolen i Narvik. Ekspertutvalget leverte sin rapport 15.august 2016, og
universitetsdirektøren ber om fakultetenes synspunkter på utvalgets rapport. Ekspertutvalgets
rapport er vedlagt.
Utvalget er sammensatt av fagpersoner i Norge, samt en professor fra Ålborg universitet i
Danmark. Utvalgets faktagrunnlag er materiale fra Database for statistikk om høgre utdanning,
nasjonale dokumenter om utvikling og samhandling i utdanning og helse- sosialfeltet, og
presentasjon av faglig ståsted og profiler fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Avdeling for
vernepleie og RKBU.
I rapporten formulerer ekspertutvalget sju tilrådinger:
1. Sosialfagene ved UiT bør fortsette å utvikle sin sterke relasjon til tjenester og region,
herunder vektlegging av kunnskap om, og praksis overfor, samisk kultur og samfunn.
2. Det bør legges vekt på å styrke utdanningene på master-, etter- og videreutdannings- og
ph.d.- nivå.
3. Det bør legges vekt på å utvikle FoU gjennom koordinering av fagmiljø, samarbeid på
tvers i UiT, samarbeid med tjenester og rekruttering.
4. Sosialfagene organiseres i ett institutt og tilknyttes Det helsevitenskapelige fakultet.
RKBU beholder senterstatus med egen leder som i dag.
5. Navn endres fra Det helsevitenskapelige fakultet til Det helse- og sosialvitenskapelige
fakultet.
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6. Samarbeidsformer og -arenaer mellom et sosialfaginstitutt og
humaniora/samfunnsvitenskap/juss understøttes
7. UiT bør se på muligheten for å etablere en ph.d. i sosialfag.

Forslag til høringsuttalelse fra Helsefak:

Vi viser til høring angående rapport fra eksternt ekspertutvalg om organisering av
fagmiljøene innen sosialfag ved UiT Norges arktiske universitet. Det helsevitenskapelige
fakultet (Helsefak) støtter ekspertutvalgets tilrådinger 1-3 og 5-7 som beskrevet side 4 i
rapporten.
Når det gjelder punkt 4 støtter vi utvalgets tilråding om å organisere sosialfagene,
herunder Institutt for barnevern og sosialt arbeid (Alta og Harstad) og Avdeling for
vernepleie (Harstad), i et nytt institutt ved Helsefak. Gjennom en slik organisering gis
sosialfagene mulighet til å styrke og utvikle utdanningene på master, etter- og
videreutdannings- og ph.d. nivå, samt styrke forskningsaktiviteten. Sosialfagenes
innplassering innenfor Helsefak vil gi en faglig bredde som inkluderer perspektiver fra
samfunnsvitenskap og humaniora i helsefagene med muligheter for synergieffekter innen
utdanning og forskning. Sosialfagene og helsefagene har mange berøringspunkter innen
undervisning og praksis som kan gi en samlet bedre koordinering og ressursutnyttelse.
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) derimot anbefales videreført som
senter på instituttnivå som i dag. RKBU har både helsefaglig og sosialfaglig aktivitet og
er hovedsakelig finansiert av Helsedirektoratet (80%) og Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet (10%). Finansieringen fra direktoratene skal brukes i tråd med
tildelingsbrevet og det er presisert at deltakelse i grunnutdannelser ikke skal finansieres
av denne tildelingen. Instituttet har tidligere vært gjennom krevende omorganisering og
funnet en form som fungerer godt. Å plassere RKBU i et sosialfaglig institutt vil
vanskeliggjøre samarbeidet med de tradisjonelle helsevitenskapelige miljøene, og
samtidig sende dårlige signaler til Helsedirektoratet som den største finansieringskilden.
Det vil medføre en svekkelse av muligheter for den store majoriteten av RKBU sin
vitenskapelige stab, som har sin primære tilknytning til helsefag. Hvis RKBU skulle
organiseres som et senter ved et institutt, vil Institutt for samfunnsmedisin være mer
naturlig. Helsefak understreker imidlertid at RKBU bør videreføres som i dag.
Helsefak vil understreke at samarbeid mellom sosialfagene og RKBUs fagmiljø vil ha
færre barrierer når de er organisert i samme fakultetet, enn hvis de er spredd på flere
fakulteter. Den faglige styrken som RKBU representerer vil kunne utnyttes bedre, og
kontakten mellom utdanningsmiljøene styrkes. For RKBU vil koordinerings- og
samarbeidsmuligheter med de andre helsevitenskapelige instituttene være enklere med en
fortsatt organisering som et eget institutt.
Vi ser positivt på forslaget om å endre navn på fakultetet til Det helse- og
sosialvitenskapelige fakultet.
Fagmiljø for videreutdanning innen rus og psykiatri i Narvik bør fortsatt være organisert
ved Institutt for helse- og omsorgsfag som i dag, da fagmiljøet gjennom fusjonsprosessen
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er godt integrert i instituttet og i annen faglig virksomhet ved bachelorprogrammet ved
campus Narvik.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler seksjonsleder Trine Glad, Seksjon for utdanningstjenester
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