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Prosjektet har hatt i oppgåve å kome med forslag til kjerneverdiar, faglege
visjonar og strategi for den nye høgskulen, samt forslag til prinsopp for strategisk
utvikling og samkøyring av utdanningsløp. Vi ønskjer særleg tilbakemelding på
forslaga til profilområde for HVL, inklusive område der vi vere nasjonalt leiande
og/eller ha mulegheit for å lykkast internasjonalt.

Hø Høyringa vert sendt ut til avdelingar og administrative einingar, til dei tilsette sine
organisasjonar og studentparlamenta, og ein ber om at einingane svarer samla
(innspel frå underliggjande einingar/miljø kan følgje som vedlegg).
Vi ønskjer spesielt innspel på (frå rapporten):
Innspill fra Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi
Kap 3
- Prosjektgruppa ber om innspel til gruppering, omgrepsbruk og innhald.
- Det er no lagt inn ei kort omtale av dei ulike områda der prosjektgruppa
har identifisert at HVL kan vere nasjonalt leiande og/eller ha særleg
mulegheit for å lukkast internasjonalt. Dei ulike fagmiljøa blir no bedne
om å kvalitetssikre omtalen og skrive eit (kort) avsnitt der dei skildrar på
kva måte desse områda hevder seg (basert på til dømes breidde og
omfang på fagmiljø og utdanningar, gjennomslagskraft i publisering og
ekstern finansiering og utdanningskvalitet).
- På same måte ber prosjektgruppa om at ein skriv ei grunngiving (basert
på til dømes breidde og omfang på fagmiljø og utdanningar,
gjennomslagskraft i publisering og ekstern finansiering og
utdanningskvalitet), dersom ein vil spele inn andre (og nye) område
gjennom høyringa.
Til Pkt 3.1 Område der HVL har særlege muligheiter for å lukkast internasjonalt (s.
11): EFR seier seg einig i at omsorgsforsking i dag kan sjåast på som eit område
med muligheiter til å lukkast internasjonalt. Tilsette ved EFR bidreg aktivt til dette
profilområdet; jmf kvardagsrehabilitering.
I EFR vil vi også peike på forsking der kartlegging og tiltak er knytt til funksjon på
alle ICF-nivåa (kroppstruktur, aktivitet og deltakelse) hos ulike (pasient)grupper,
t.d. innan muskelskjelett og hjerte/lunge. Implisitt ligg også forsking på
tilgrensande tema som sjukefråvær og differensialdiagnostikk. Mykje av dette
arbeidet skjer i samarbeid med internasjonale forskarar på toppnivå.
Område der HVL kan hevde seg nasjonalt (s.9):
Området Klinisk helse der ein les inn master i klinisk fysioterapi, er viktig i
nasjonal samanheng. Dette miljøet har også sterk levering til fagkrets og
kompetanse som vert planlagt inn i PhD i helsevitskap. EFR har også forskarar
som bidreg inn i implementeringsforsking (og metodeutvikling).

Mal for høyringsinnspel
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EFR spelar inn forskingsområde muskelskjelett som nemnd over. Vi peikar òg på
at ei av styrkane ved HVL er høvet til tverrfagleg og tverrprofesjonell forsking og
samarbeid, noko som også er naudsynt for å drive forsking på høgt nasjonalt og
internasjonalt nivå. Dette er også reflektert i oppbygginga av fleire av
forskingsgruppene. Nye grupper med høg og tverrfagleg kompetanse er
etablerte, og har som mål å vere tonegivande innan idretts- og helseforsking. Til
no har HiB vore sterke på omsorgsforsking og eldre sin livssituasjon, men
etablering av grupper som ser funksjon og helse i eit livslangt perspektiv, vil også
prege forskingsprofilen og –styrken til den nye høgskulen. Utgreiing og
kartlegging, basalforsking og klinikknær forsking er også viktige element inn i
dette, og omfanget av slik type forsking vil vere ein viktig del av HVL sin
forskingsaktivitet.
Slik vi les dokumentet er fagleg grunnlag for profilområda tydeleggjort i pkt 3.1
(s.8). Det kunne sjølvsagt vore ønskeleg at profilområdet tydelegare peika på
bachelorutdanningar, vidareutdanningar og master. Når det er sagt, så kjenner
profesjonsutdanningane (begge nivå) og tverrfagleg vidareutdanning i
helsefremmande og rehabiliterande arbeid med eldre seg heime i omgrepsbruk
og i innhald.
Vi ber om at
 Omgrepet klinisk helse vert vurdert på nytt. Det synes å vere eit
sjølvmotseiande omgrep. Kan klinisk helsearbeid nyttast her?
 Omgrepet utgreiing bør inn for diagnostikk og bør løftast meir fram i
teksten.
 Endring i første setning kap. 3.1; «Dette profilområdet veks fram av
helse-og sosialfaga ved HVL som gjennom utdanning og forsking skal
medverke til betre tenester, utgreiing [erstatter diagnostisering, ]
behandling og omsorg til pasientar og brukarar i alle livsfasar.»
Kap 4

Kap 5

-

Prosjektgruppa ber om synspunkt på og innspel til gruppering,
omgrepsbruk og innhald når det gjeld tverrfaglege satsingsområde

Mulege tverrfaglege satsingsområde vert knytte opp mot område der ein kan
vere nasjonalt og internasjonalt leiande. I tillegg vektlegg ein at satsingsområda
skal ha fagleg forankring ved alle dei tre fusjonerande høgskulane. I EFR har vi tre
profesjonsutdanningar som dei einaste innan HVL. Vi ser at forslag til mulege
tverrfaglege satsingsområde inkluderer også dei om enn i noko ulik grad. Fysisk
aktivitet gir god meining både inn i ergoterapifaget og i fysioterapi. Likeeins vel vi
å seie om ernæring. Innvandring og migrasjon rører ved alle helsefaga og er eit
fagområde som vi ønskjer å bidra inn i med vår eksplisitte fagkompetanse og
funksjonsutøving.
- Korleis kan vi setje saman arbeidsgruppa som skal sjå på «strategisk
fagleg utvikling og samkøyring av utdanningane ved HVL»?
- Korleis skal ein sikre tilstrekkelege system og styringsgrunnlag, utan at
det går på kostnad av faga si eigenart?
I EFR meiner vi at tilsette i fagstillingar må ha ein sterk plass i dette arbeidet.
Leiarar for forskargrupper ser vi som gode representantar inn i arbeidet.
Fagpersonale med leiarkompetane / utdanningsleiarar vil kunne bidra godt inn i
samkøyring av utdanningane i HVL. Med det tenkjer vi på både einsretta
utdanningar og nær-slekta utdanningar. Nær-slekta utdanningar som vi då
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tenkjer på er m.a. idrettsfag og folkehelse. Bioingeniørutdanninga kan også
nemnast.
Tilsette med profesjonsutdanning bør vere meiningsberande inn i dette arbeidet.
Kap 6

-

Gir måla og operasjonaliseringa grunnlag for styring og strategiutvikling?
Reflekterer måla og operasjonaliseringa HVL sin profil?

Ansvarleg

Mål og prioriteringar i pkt 6.2 gir retning for HVL inn i ny tid. Måla peikar også på
den regionale rolla HVL innehar og også ambisjonar om eit profesjonsuniversitet
som særmerker seg nasjonalt og set spor internasjonalt.
Prosjekt Fagleg plattform, profil og strategi

Utsendar

Prosjektsekretariatet

Til Kap. 6; Mål og prioriteringar i pkt 6.2 gir retning for HVL inn i ny tid. Måla peikar også på den
regionale rolla HVL innehar og også ambisjonar om eit profesjonsuniversitet som særmerker seg
nasjonalt og set spor internasjonalt.
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Høyringsinstans
(svarar)
Prosess

Institutt for sykepleiefag

Innspel
Kap 3

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Profilelement knyttet til klinisk kompetanse
Kap 4
Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Med utg.p i at HVL går mot et profesjonsuniversitet finner vi det underlig at det i
profilområde «helse, omsorg og velferd «ikke har et profilelement knyttet til Sim
Kap 5
Bruk
framfor,
eller kommenter
eigne
behov ferdighetslaboratoriene i
Arenaspørsmål
ved campus
Kronstad,
som er blantutdefråmest
moderne
Norge innen utdanning av helsepersonell. Avdelingen har 35 spesialrom som brukes til
undervisning,
ferdighetstrening,
simulering,
fagutvikling og forskning.
Kap 6
Bruk spørsmålveiledning,
framfor, eller
kommenter ut frå
eigne behov
Laboratoriene er utstyrt med avansert AV-utstyr og det nyeste innen medisinskteknisk utstyr. Som nevnt har vi to kliniske masterprogram som ikke bare gir anledning
til å fokusere på klinisk helse, men som også gir oss enestående mulighet til å studere
Andre
Kommenter
ut frå eigne
behov og masternivå utvikler klinisk kompetanse; Hva
hvordan studenter
på bachelor
merknader som er innholdet i denne, hvordan den læres og hva som skiller bachelor frå
masternivå i klinisk kompetanse. Det er nettopp gjennom forsking og utvikling av
klinisk kompetanse hos profesjonsutøvere at vi kan gi troverdighet til hva som skiller
oss fra det tradisjonelle universitetet, og som gjør oss interessante for helsevesenet og
for studenter. SimArena gir også våre praksisfelt mulighet til samarbeid med
fagpersonale i høyskolen om caseutvikling til bruk i simulering og gjennom dette øke
studiets relevans.
Spesialrommene inkluderer blant annet et minisykehus med operasjonssal,
intensivrom, fødeavdeling og to sengeposter. Videre har avdelingen sanserom, ulike
verksteder, CT- og røntgenlaboratorium, benkebehandlingsrom og fysiologisk
testlaboratorium. Her får studentene øve i et aktivt og trygt miljø som fremmer læring
og bidrar til kunnskapsbasert profesjons- og endringskompetanse. Det benyttes
pedagogiske metoder som demonstrasjon, veiledning, rollespill, simulering og
refleksjon relatert til sentrale ferdigheter i yrkesutøvelsen.
Våre ferdighetsrom knyttet til simulering er også et viktig satsingsområde i
samarbeidsavtalen med Duke University.

Reproduktiv helse
Dette fagområdet er sentralt for å skape effektive helsefremmende og forebyggende
tiltak og sikre god helse i den reproduktive delen av befolkningen.
Jordmorutdanningen er nettopp etablert som et masterstudium og vil være den
største masterutdanningen innenfor helse ved HVL. Forskningsmiljøet rundt dette
fagområdet er i sterk vekst og omhandler blant annet demografiske utfordringer
knyttet til reproduksjon, samt brukerperspektiv og samhandling mellom ulike
profesjoner og innan ulike nivå av tjenestene (spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjeneste) i svangerskaps- fødsels- barsel, -og nyfødtomsorgen.
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Reproduktiv helse sees i et livsløpsperspektiv, fra pubertet til menopause, og har et
særskilt fokus på helsefremmende arbeid . Fokus legges på veiledning, kommunikasjon
og helsepedagogikk.
I høgskolens øvingslaboratorier (Sim Arena) gis studentene relevant utdanning i
henhold til helsedirektorates praksiskrav om legemiddelhåndtering, rekvireringsrett og
praktisk trening i administrering av prevensjonsmidler.
Et spesielt fokus er rettet mot såbare grupper, og PhD og post doc prosjekter
omhandler migranters perinatale helse. Her søkes det også om eksterne midler.
Kap 4

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov

Kap 5

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Viktig at de som skal representere profilområdene samarbeider med dem som har
kompetanse innenfor de aktuelle profilelementene.
Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov

Kap 6

Andre
Kommenter ut frå eigne behov
merknader

