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Høyringsinvitasjon og mal for høyringssvar
Sak
Dato utsendt
på høyring
Høyringsfrist
Send høyringsinnspel til
Bakgrunn for
saka

Prosjekt Fagleg plattform, profil og strategi
01.12.16
08.12.16
post@hisf.no; postmottak@hsh.no; post@hib.no
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):
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.

Kap 4

-

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

Kap 5

-

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?

-

Kap 6

-

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

Ansvarleg

Prosjekt Fagleg plattform, profil og strategi

Utsendar

Prosjektsekretariatet
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Sak

Prosjekt Fagleg plattform, profil og strategi

Høyringsinstans
(svarar)
Prosess

Norsk sykepleierforbund ved HiSF
Skrevet av Joanna Galek, hovedtillitsvalgt
Medlemsmøte, avdelingsmøte.
Innspel

Kap 3

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Bruk av begrep klinisk helse er noe uklar. Klinisk helse innbefatter også psykisk helse,
det er unødvendig å dele de i to profilområder. Det vil mulig være mer riktig å bruke
somatisk helse og psykisk helse begrep, dersom det er behov å dele de i to
profilområder.
Profilområde 1: Helse, omsorg og velferd er godt beskrevet. Noen merknader:
- Det bør fokuseres mer på helsefremmende arbeid i beskrivelse av de
forskjellige områdene
Velferdsteknologi (omsorgsteknologi) bør nevnes under omsorgsforskning og
/eller samhandling.
- Her bør det suppleres noe om at folk blir akutt syke og treng behandling i
spesialisthelsetjeneste. Dette medfører behov for utdanning med avansert
kompetanse. Gjennom simulering og fokus på pasientsikkerhet, så kan HVL bli
leiende aktør.
- Bruk av «sjukepleie» begrep er noe manglende i dokumentet. HVL blir en av
de største aktørene som skal utdanne sykepleiere for framtida- dette må vises
igjen gjennom profilområde 3.1.

Kap 4

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov

Kap 5

Kap 6

Her er det sikkert flere alternative måter å gruppere satsingsområder, men har ingen
konkrete innspill. Innhold ser ut til å være dekkende. Det brukes begrep helse-,
omsorg- og velferdsteknologi i dokumentet. Det vil være naturlig å definere begrep
slik at en kan bruke de mer konsekvent.
Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Strategisk faglig utvikling og samkjøring av utdanningene ved HVL blir en veldig
omfattende og krevende arbeid. Her er det mulig at det bør etableres flere grupper
som blir knyttet til nye fakultet for å ha mest mulig oversikt og drivkraft.
Grunnmuren i HVL, bachelorutdanningene, må ikke tappes for ressurser for å opprette
nye ressurskrevende phd- og master- utdanninger.
Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
Dette er et viktig dokument som trolig kan betraktes som et forarbeid til en videre
strategiplan for HVL. Det bør legges til et punkt om tilsette sin medvirkning i
organisasjon- dette vil være viktig for å oppnå mål for HVL.

Andre
Kommenter ut frå eigne behov
merknader
Internasjonalisering er et viktig tema som må løftes opp ved videre arbeid. Det er også
viktig å hente innspill fra eksterne aktører i forhold til profil og strategi til HVL.
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