
Årsplan fakultet for helse- og sosialvitskap 2019   
 

 

Innleiing  

  
Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) vedtok sin første strategi i desember 2018. FHS 

sine utdanningar skal byggje opp under fakultetet sin overordna ambisjon om å medverke til 

betre helse- og velferdstenester, behandling, meistring og omsorg til pasientar og brukarar i 

ulike situasjonar og i alle livsfasar.  

For strategiperioden har FHS formulert 11 overordna hovudmål om kva som skal 

kjenneteikne utdanningane, forskinga, formidling og samhandling og organisasjon og leiing i 

2023. I tillegg har vi formulert ei rekkje delmål som seier noko om korleis vi skal komme dit.  

FHS sin årsplanen for 2019 er ei første operasjonalisering av strategien og skisserar 

prioriterte tiltak for 2019.  

I tillegg vil dei tre institutta og fakultetsadministrasjonen lage eigne handlingplanar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.hvl.no/globalassets/vestibylen/dokument/fhs/strategi-fhs-janversjon.pdf


 

Utdanning   
Strategien til FHS skisserar tre overordna mål om kor vi skal vere i 2023 

 FHS har høg rekruttering og god 

gjennomstrøyming i studieprogram på alle 

nivå og alle campus  

 FHS  legg vekt på prosessar som fremmer 

studentane si evne til læring gjennom heile 

livet, samarbeid, kommunikasjon, 

nytenking, innovasjon og kritisk refleksjon 

 FHS utdannar kompetente 

profesjonsutøvarar som arbeider utifrå eit 

ressurs- og brukarorientert perspektiv 

For å komme dit skal vi  Prioriterte tiltak 2019 
1.1 Auke det faglege og sosiale 

engasjementet til  studentane 
og legge til rette for aktiv 
medverknad i  utviklinga av 
studieprogramma 

 

 Sette i gang og implementere FHS sine 21  studieprogramråd  

 Gjennomføre skrivekurs for studentane i løpet av første studieår 

 Følgje opp og vurdere instituttvise tiltak på bakgrunn av  
o tilbakemeldingar frå gjennomstrøymingstiltaka som vart 

iverksett i 2018 knytt til studiestart- og førstesemestertiltak 
o SHOT 2018  
o Studiebarometeret  
 

 Ha dialog med saman med SAMAN om tiltak for å bygge opp og 
oppretthalde eit inkluderande, trygt og opent studiemiljø ved alle 
våre fem campus  

 
1.2 Utvikle tydelege profilar og 

utnytte synergiar gjennom 
samkøyring av alle bachelor-, 
master- og vidareutdanningar 
og arbeide kontinuerleg med 
å tilby gjennomgåande 
utdanningsløp frå alle 
bachelorprogramma, til 
master og ph.d. 
 

 Følgje opp FHS sine  prosjekt knytt til utvikling- og samkøyring av 
bachelor (jamfør RETHOS prosjektet)  

 

 Følgje opp FHS sine prosjekt knytt til utvikling- og samkjøring av 
master- og vidareutdanningar  
o Instituttvis kritisk blikk på eiga studieportefølje  

o  Etablere prosjekt for  samla vurdering av FHS si 

studieportefølje for master- og vidareutdanningar - vurdere 

porteføljen i lys av kriteria kring studieporteføljestyring 

vedtekne i styret mai 2019  

 

 Utvikling- og samkøyring av utdanningar som tema på utvida 
leiarsamling 

 

 Sikre god informasjon og medverknad av tilsette i utviklings- og 
samkøyringsarbeidet av utdanningane mellom anna gjennom 
høyringar 

 
1.3 Styrke kulturkompetansen til 

studentar og tilsette gjennom 
internasjonalt samarbeid, 
auka mobilitet og 
internasjonalisering  
 

 

 Utvikle ein «tiltaksbank for internasjonalisering heime»   
 Auke merksemda på internasjonalisering i arbeidet med utvikling- 

og samkjøring av bachelor og masterutdanningane 
 
Sjå elles tiltak knytt til pkt 2.2 og 3.5  

1.4 Ha tverrfagleg og 

tverrprofesjonelt samarbeid 
 I utviklings- og samordningsprosjekta for alle våre utdanningar 

skal TPS inkluderast slik at vi sikrar den felles 

Verksemdsmål for HVL 2019-2023 

 HVL er kjent for å ha studentar som trivast 

og lukkast.  

 HVL utdannar kritisk reflekterte kandidatar 

som er attraktive for arbeids- og 

samfunnsliv regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. 

 



som ein del  av læringsutbytte 

i studieprogram på alle nivå  

 

samhandlingskompetansen som alle helse- og sosialfaglige 
profesjonsutøvere skal ha 
 

 Etablere eit praksisprosjekt med hensikt om å utvikle felles 
prosessar og tiltak som kan bidra til å heve kvaliteten, sikre 
relevans og styrke samhandlinga mellom utdanning og praksisfelt, 
samt sikre god ressursbruk knytt til praksistudiane 
Praksisprosjektet har tre prosjektgruppe :  
1. Samarbeidsavtalar og fem-campus praksis  
2. Kombinerte stillingar  
3. Didaktikk og digitalisering 

 
1.5 Nytte forskingsbaserte 

læringsformer på 
utdanningsnivå i alle 
studieprogram 

 Bidra inn arbeidet med å utvikle eininga for undervisning og læring 
ved HVL  

 Etablere eit system for å dokumentere og vurdere ein den 
utdanningsfaglege kompetansen knytt til kvart einskild institutt og 
studieprogram. 

 Arrangere utdanningsseminar for deling og inspirasjon kring UH-
pedagogikk, didaktikk og digital læring. 

1.6 Ha oppdatert infrastruktur, 
læringsutbyte og 
forskingsbaserte 
læringsmetodar for 
simulering, velferdsteknologi 
og e-helse  
 

 Kartlegge eksisterande infrastruktur og greie ut utvikling og vidare 
organisering av simulering på tvers av campus 

 Praksisprosjektet – gruppe 3 «Didaktikk og digitalisering»  (sjå pkt 
1.4)  

1.7 Involvere brukarar og 
praksisfelt for å utvikle  
læringsutbytet i 
studieprogramma 

 

 Bruke studieprogramråda aktivt til medverknad i 
læringsutbytteformulering  

1.8 Ha oppdatert praksisnær og 
klinisk kompetanse gjennom 
praksissamarbeid, 
kombinerte stillingar og 
hospiteringsordningar 
 

 Motivere og legge til rette for gjensidig hospitering mellom HVL og 
praksisfeltet hospitering for fagtilsette i praksis 

 Praksisprosjektet – gruppe 2 «Kombinerte stillingar» (sjå pkt 1.4) 

 
  



 

Forsking, utvikling og innovasjon 
Strategien til FHS skisserar to overordna mål 

om kor vi skal vere i 2023 

 FHS har sterke forskingsprofilar i 

ph.d.-programmet Helse, funksjon og 

deltaking med aktive bidrag frå fag- 

og forskingsmiljø i alle institutt og 

senter 

 FHS driv praksisnær forsking av høg internasjonal kvalitet som er relevant for 

utdanningane og som svarar på utfordringar innan helse- og velferdstenestene  
 

For å komme dit skal vi  Prioriterte tiltak  
2.1 Ha gode system for forskings- og 
utviklingsarbeid i alle fag- og utdanningsmiljø 
med vekt på miljø med kort forskingstradisjon  

 

 Arbeide for at alle fag-tilsette får informasjon 
om pågåande prosjekt og at fleir vert 
medlemmer i forskargruppene 
 

2.2 Ha gode insentivordningar for 
eksternfinansierte prosjekt og internasjonalt 
nettverkssamarbeid 

 

 Leggje til rette for at tilsette søkjer om eksternt 

finansierte prosjekt 

 Prioritere prosjekt som har fått god vurdering i 

eksterne søknadar i tildeling av nye Ph.D.-

stipend.   

 Arbeide for betre insentiv- og støtteordningar 

for tilsette forskarar som byggjer internasjonalt 

nettverk 

 
2.3 Stimulere til innovasjon gjennom samarbeid 
på tvers av fagfelt og sektorar  

 
 

 Arrangere Forskarforum kvart semester og 
utveksla informasjon om pågåande prosjekt 

 Invitera representantar frå dei andre fakulteta 
til Forskarforum 

 
2.4  Legge vekt på og prioritere innovativ 
forsking med aktiv deltaking frå praksisfelt og 
brukarar 
 

 Prioritere innovative og praksisnære 
forskingsprosjekt ved fleire likestilte søknader 
 

2.5  Ha fleire tilsette i kombinerte stillingar 
mellom fakultet og praksisfelt  
 

 Arbeide for at fleire eksterne med ferdig Ph.d. 
får kombinasjonsstillingar 

 Legge til rette for rekruttering av offentlege 
ph.d. i Helse, funksjon og deltaking 

 Praksisprosjektet – gruppe 2 «Kombinerte 
stillingar» (sjå pkt 1.4) 

 
2.6  Involvere bachelor- og masterstudentar i 
FoU-prosjekt og forskingsgrupper  

 

 Vurdere å utarbeide eigen portal for prosjekter 
og samhandling med praksisfelt og andre 
eksterne 

 Sjå til at studentar registrerar kva prosjekta dei 
har vært involvert i ved innlevering av oppgåve i 
Wiseflow  

2.7  Uteksaminere dei første 
doktorgradsstipendiatane på ph.d.-utdanninga 
Helse, funksjon og deltaking innan 2023 

 

 Skapa eit godt stipendiat- og rettleiarmiljø 

 Ha jamlege rettleiarkurs 

 Arrangere stipendiatforum kvart semester  

 Oppstart av det første ph.d.-emne  

 

Verksemdsmål for HVL 2019-2023 

 HVL driv profesjons- og praksisretta forsking av høg 

internasjonal kvalitet i samarbeid med næringsliv og 

offentleg sektor 

 HVL har styrka internasjonalt samarbeid om 

forsking, utviklingsarbeid og innovasjon 

 



Samhandling og formidling  
Strategien til FHS skisserar tre overordna mål 

om kor vi skal vere i 2023:  

 FHS er den føretrekte 

samarbeidspartnaren for helse- og 

sosialfagleg høgare utdanning på 

Vestlandet  

 FHS er eit naturleg møtepunkt for 

faglege diskusjonar og ein aktiv 

bidragsytar i formidling og deling av kunnskap relevant for  utviklinga av helse- 

og velferdstenestene 

 FHS er ein attraktiv internasjonal samarbeidspartnar   
 

For å komme dit skal vi  Prioriterte tiltak 2019 
3.1 Utvikle porteføljen av fleksible og 

skreddarsydde studietilbod i tråd med 
regionale behov 

 
 

 Vurdere porteføljen i lys av modell for  

studieportefølje-utvikling og avgjerda 

prinsipp for EVU politikk  

 Iverksetje desentraliserte deltidstilbod i 

vernepleie og sjukepleie i Haugesund og 

Førde  

 
3.2 Etablere ein funksjonell struktur for 

formelle og uformelle møteplassar med 
samarbeidspartnarar i yrkeslivet knytt til 
alle institutt, senter og nærregionar 

 

 Praksisprosjektet – gruppe 1 
«Samarbeidsavtalar og fem-campus 
praksis» (sjå pkt 1.4) 

 
 

3.3 Legge til rette for samarbeid med 
praksisfeltet i bachelor- og masteroppgåver  
 

 

 Vurdere oppretting av ein fakultetsspesifikk 
portal som samlar informasjon om oppgåve 
skreve i samarbeid med praksisfelt  

 Instituttspesifikke tiltak for å legge til rette 
for meir samarbeid om bachelor- og 
masteroppgåver med praksisfeltet 

 Sjå til at studentar registrerar kva prosjekt 
dei har vært involvert i ved innlevering av 
oppgåve i Wiseflow 

3.4 Delta i samfunnsdebatten med 
forskingsbasert og populærvitskapeleg 
kunnskap 
 

 

 Arrangere kurs i kronikkskriving.  

 Aktivt bidra i Forskings-dagane 

3.5 Samordne avtalar og styrke samarbeidet 
med eit utval internasjonale institusjonar 
ved å sjå student- og forskarutveksling i 
samanheng  

 Sette i gang arbeidet med å revidere avtalar i 
tråd med ny organisering  

3.6 Delta i det internasjonale forskarsamfunnet 
ved publisering, sampublisering og formidling  
 

Sjå tiltak under pkt 2.2  

 

 

Verksemdsmål HVL 2019-2023 

 Gjennom samhandling, deltaking og dialog 

fangar HVL opp aktuelle problemstillingar, og 

er ein relevant samarbeidspartner for arbeids- 

og samfunnsliv.   

 HVL involverer relevante brukerar i 

kunnskapsutvikling   

 



Organisasjon og leiing i 2023 
 

Strategien til FHS skisserar tre 

overordna mål om kor vi skal vere i 

2023:  

 FHS har ei organisering som 

fremmar samarbeid mellom 

utdanning og forsking, fag og 

administrasjon.  

 FHS har eit godt arbeidsmiljø, høg trivsel og eit tett samarbeid mellom tilsette og 

studentar ved dei fem campusane 

 FHS har ein profesjons- og arbeidsretta kompetanseprofil og ei 

kompetansesamansetting i tråd med krava for å verte universitet  

For å komme dit skal vi  Prioriterte tiltak 2019 
4.1 Ha tydelege linjer og struktur 
for einskapleg leiing  
 

 

 Etablere og implementere eit myndigheitskart for fakultetet 

 Utvikle gode system for leirstøtte og god kopling mellom 
administrasjon og fag  

 Legge til rette for deltaking i leiarutviklingsprogram 

 Arrangere utvida leiarsamlingar minst ein gong i semesteret 
 

4.2 Etablere ei organisering av 
senter og forskingsgrupper som 
bygger opp under utvikling av 
fagleg profil og felles faglege 
satsingsområde, og stimulerer til 
intern kunnskapsdeling 

 

 Organisere forskingsmiljø i tråd med strategiske satsingar 

 Følgje opp styrevedtak om senterstruktur og etablere ein ny 
struktur i fakultetet som byggar opp under strategien  

  Etablere strukturar for iverksetjing av ph.d. studiet.  

4.3 Ha ein stabil infrastruktur, 
gode ordningar for IKT- støtte og 
digital kompetanseheving  

 

 Kartlegge kompetanse og behov, og utarbeide ein plan for 
internopplæring 
 

4.4 Arbeide for likestilling og 
mangfald, særleg med omsyn til 
rekruttering av studentar og 
tilsette.  
 

 Vurdere spesifikke tiltak og ha særleg fokus på rekruttering av 
mannlege studentar og tilsette 

4.5 Arbeide systematisk med 
rekruttering, 
kompetanseutvikling og 
bemanning i alle einingar  

 

 Vidareutvikle kompetanseverktøyet  

 Utarbeide rekrutteringsplan for alle einingar  

 Lage individuelle  kompetanseplanar for alle tilsette 

 Prioritere og utvikle strategiske kompetansetiltak, som 
førstelektorstipend og eigenfinansierte stipendiatstillinger. 
 

4.6 Legge vekt på utvikling av 
pedagogisk kompetanse og 
rettleiarkompetanse relevant for 
utdanningane og for praksisfeltet  
 

 Tilby rettleiingspedagogikk på alle campus 

4.7 Stimulere fagtilsette til å 
bygge kompetanse gjennom 
system for meritering av 
undervisning  
 

 Bidra inn i det institusjonelle arbeidet med å etablere 
meriteringssystemet 

 

Verksemdsmål for HVL 2019-2023 (bygging av 

institusjonen) 

 HVL er ein berekraftig, effektiv og lærande 

organisasjon    

 HVL har eit godt og stimulerande arbeids- og 

læringsmiljø på alle fem campus 

 



 

Innsatsområder og strategiske satsingar  
Strategien til HVL har fire innsatsområde som krev særskilt merksemd for å kunne nå målet 

om å bli eit universitet med ein tydeleg profesjon- og arbeidslivsretta profil;  

 Kompetansebygging 

 Organisasjonsutvikling og samhandling 

 Internasjonalisering  

 Digitalisering 

Styret sine strategiske midlar blir i all hovudsak kanalisert til desse innsatsområda.  

For 2019 er FHS tildelt strategiske midlar frå styret til til følgjande  

 

Strategisk 
tildeling  

Beløp Plan for disponering 

Delfinansiering ph.d.  

  
2.mill kr.   Planlegging og førebuing 

 Ph.d.-rådgjevar  

 Marknadsføring  

2250 000 til  
kompetanseutvikling  
 

2.250 mill kr Førstelektorstipend – t.d gjennom 
praksisprosjektet 

Smådriftsmidler  
 

560 000  Blir fordelt til forskargruppene 

Samordning av 
utdanning 

1.9 mill. kr Organisert i prosjektgrupper med eigne mandat 
og målsetjingar. 

Delfinansiering 
senter1 

3.3 mill kr.  Pågåande prosess våren 2019  

 

 

 

 

 

                                                        
1 Ikkje fordelt, budsjettert som inntekt 


