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Strategi for Det helsevitenskapelige fakultet 2021 - 2030 

Strategien for Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) tar inn i seg og 
bygger videre på universitetets sentrale strategi hvor det heter at: 

• UiS skal være et åpent og innovativt universitet med høy kvalitet i utdanning, forskning og
kunstnerisk utviklingsarbeid

• UiS sin felles retning skal preges av ansvar for bærekraftig omstilling
• UiS skal kjennetegnes av høy trivsel blant studenter og ansatte
• Energi, helse- og velferd og læring for livet er våre satsinger

UiS sitt verdigrunnlag, motto og visjon legges til grunn. Vi skal utfordre det velkjente og utforske det 
ukjente. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen 
og endringsprosesser i samfunnet.  

UiS sine verdier uavhengig, involverende og skapende er styrende for vårt møte med studenter, 
ansatte og samfunnet og retningsgivende for vår visjon og våre målsettinger. 

Det helsevitenskapelige fakultet 

Det helsevitenskapelige fakultet (HV) skal bidra til bærekraftige og fremtidsrettede helse- og 
velferdstjenester gjennom fremragende utdanning, forskning, formidling og innovasjon.  

Strategien for fakultetet frem mot 2030 består av tre strategiske innsatsområder og to tverrgående 
satsinger innen etikk og tverrfaglighet. All aktivitet ved fakultetet skal ha FNs bærekraftmål som 
retningsgiver. 
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Strategiske ambisjoner frem mot 2030 

Tverrgående satsinger 

Tverrfaglighet 

HV skal være en drivkraft i utvikling av tverrfaglig samhandling i helse- og 
velferdstjenester gjennom utdanning, forskning, formidling og innovasjon. 

Vi skal bidra tiltrygge tjenester med god kvalitet gjennom å styrke tverrfaglighet og tilrettelegge for 
deling av kunnskap på tvers av sektorer. 

Vi skal: 

• Tilby en bred helsefaglig studieportefølje av høy kvalitet, og styrke tverrfaglig samarbeid
mellom utdanninger for å utvikle studentenes evne til samhandling og bærekraftig omstilling.

• Ivareta og utvikle profesjonsrettede og tverrvitenskapelige forskningsmiljø, og stimulere til
forsknings – og innovasjonsprosjekter gjennom samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer.

• Etablere møteplasser for formidling og kunnskapsdeling med samarbeidspartnere, herunder
videreutvikle utdanningstilbud som ivaretar samfunnets behov for livslang læring.

Etikk 

HV skal utvikle etisk kunnskap og fremme høy etisk kompetanse gjennom utdanning, 
forskning, formidling, og innovasjon. 

Vi skal bidra til en videreutvikling av helse- og omsorgsetikk gjennom forskning og utdanning 
for å styrke forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesten 

Vi skal: 

• Fremme omsorgs-og relasjonsperspektivet som grunnleggende aspekt ved
profesjon/yrkessutøvelse  i utdanninger ved fakultetet.

• Videreutvikle og fremme omsorgsetikk som forskningsfelt, og øke omfanget av nasjonalt og
internasjonalt forskningssamarbeid.

• Anvende kompetanse innen etikk i utdanning, forskning og innovasjon knyttet til fakultetets
innsatsområder.

Strategiske innsatsområder 

Globale helseutfordringer 

HV skal bidra til god folkehelse og økt samfunnsdeltakelse nasjonalt og internasjonalt. 

Vi skal bidra til helsefremmende samfunn gjennom å rette vår utdannings-, forsknings- og 
innovasjonsaktivitet mot å bedre befolkningens helse og velferd. 

Vi skal: 

• Utdanne helsepersonell som har kompetanse og ferdigheter til å arbeide med kulturelle og
globale helse- og velferdsutfordringer.
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• Videreutvikle forskning som fremmer egenmestring, forebygging og 
samfunnsdeltakelse.

• Øke omfanget av forskningssamarbeid med kommunehelsetjenesten knyttet til 
folkehelseutfordringer.

• Øke omfanget av internasjonal mobilitet innen utdanning og forskning.

Resiliens i helse- og velferdstjenester 

HV skal ha en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt innen utdanning, forskning 
og innovasjon knyttet til resiliens i helse- og velferdstjenester.  

Vår kompetanse på resiliensfeltet skal bidra til å etablere bærekraftige helse- og velferdstjenester med 
potensiale for å tilpasse seg fortløpende endringer og opprettholde høy kvalitet. 

Vi skal: 

• Bidra til at utdanningene fremmer studentenes kompetanse og ferdigheter i utvikling av
velfungerende helse- og velferdstjenester.

• Fremme og utvikle fremragende forskning som understøtter nødvendige og bærekraftige
endringer i helse- og velferdstjenestene og sikrer kvalitet.

• Videreutvikle forskningssamarbeid med internasjonale samarbeidspartnere og praksisfeltet
om kvalitet, pasientsikkerhet, brukerinvolvering og samhandling.

• Utvikle utdanning, forskning og innovasjon som bidrar til at helse- og velferdstjenester
tilpasser seg fortløpende samfunnsendringer.

Helseteknologi og simulering 

HV skal ha en ledende posisjon innen anvendelse av helseteknologi og simulering til 
beste for studenter, ansatte og brukere av helse- og velferdstjenester.  

Vi skal utvikle kunnskap i skjæringspunktet mellom utdanning, teknologi og helse, og utdanne 
helsepersonell med evne til å ivareta pasienter i en stadig mer teknologibasert tjeneste. 

Vi skal: 

• Integrere simulering som læringsmetode i utdanning, og bidra til at studenter utvikler digital
kompetanse og evne til kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenestene.

• Etablere en infrastruktur for simulering ved fakultetet i tett samarbeid med offentlige og
private aktører.

• Utvikle fremtidsrettede læringsmetoder og digitale verktøy, og styrke forskning innen
simulering og digitalisering i utdanning og praksis.

• Utvikle utdanning, forskning og innovasjon innenfor helseteknologi i tett samarbeid med
praksisfelt og næringsliv.
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