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Regler for instituttorganene 


Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 


§1. Instituttorganene  


Instituttene skal ha:  


- instituttleder  


- instituttråd  


Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak om ledelsesform ved det enkelte 


fakultet, gjøres av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret og behandling i 


instituttrådene. Alle institutter ved et fakultet må ha samme ordning. 


Institutter med egen administrasjon har en administrasjonssjef. 


Instituttene kan ha ulike typer av utvalg.  


§ 2. Instituttleder 


Ved institutter med valgt instituttleder, skjer valget som direkte valg. Ansatte i gruppe A ved 


instituttet er valgbare. Valg av stedfortreder skjer samtidig. Valget skjer for fire år av gangen 


og som flertallsvalg, jf valgreglementet § 11 og § 31A.  


Ved institutter med ansatt instituttleder, skjer ansettelsen på åremål for fire år av gangen, jf § 


8 i Regler for fakultetsorganene. Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder, vedkommende 


skal godkjennes av instituttrådet. 


Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 


12 år.  


Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter delegasjon fra 


fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede. Instituttleder kan videredelegere sin 


myndighet til administrasjonssjef og utvalg innenfor instituttet dersom ikke annet er fastsatt i 


lov, forskrift eller fakultetets delegasjonsvedtak. 
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Instituttleder  


 har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og administrative 


virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom instituttrådets kompetanse, jf. § 


4  


 har personalansvar for de ansatte ved instituttet og legger til rette for å følge opp den 


enkelte faglige ansattes rett til fordeling av tid til forskning og utdanning  


 har innstillingsmyndighet ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og i 


tekniske og administrative stillinger ved instituttene  


 har ansvar for å følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning og formidling  


 har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved instituttet  


 skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av 


instituttets virksomhet  


Instituttleder representerer instituttet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne 


samarbeidspartnere. 


Har instituttleder forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 


stedfortreder. Fratrer instituttleder før dette tidspunkt, velges eller ansettes ny instituttleder. 


§3. Instituttrådets størrelse og sammensetning  


Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som 


er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet:  


a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger  


b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 


c. Teknisk og administrativt ansatte  


d. Studenter, med minst 20 %. 


I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. Funksjonstiden er 4 år, 


likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf valgreglementet. 
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Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver gruppe, med 


tillegg av to. 


Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres unntak 


fra reglene. 


Instituttleder, enten vedkommende er valgt eller ansatt, går inn i gruppe a og er leder av 


instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef eller en 


annen er sekretær for instituttrådet.  


§4. Instituttrådets kompetanse  


Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet 


eller annet overordnet organ i saker som angår: 


- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og 


resultatdokument som utarbeides av instituttet 


- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner 


- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap 


- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, 


undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.  


I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom 


instituttlederen, alle ansatte og studentene. 


Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal 


studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ.  


Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for ansettelse av 


instituttleder. 


§5. Administrasjonssjefen  
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Administrasjonssjefen har instituttlederen som nærmeste overordnede. Vedkommende har den 


daglige ledelsen av instituttets administrasjon på vegne av instituttleder og rapporterer til 


denne. Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen dersom ikke 


lov eller delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon.  


§6. Studentrepresentasjon  


Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles 


beslutningsmyndighet, hvis ikke delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet, jf. 


universitets- og høyskolelovens § 4-4.  


§7. Instituttrådets arbeidsform, møter m.v. 


Instituttrådet og eventuelle utvalg treffer sine vedtak i møter. Leder sørger for at det holdes 


møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle etter § 4. Rektor, dekanen 


eller minst en femdel av medlemmene kan kreve ekstraordinært møte.  


Leder innkaller til møte med minst 3 virkedagers varsel. En sak som ikke står på sakslisten, 


kan ikke behandles hvis noen av medlemmene motsetter seg det. Saksdokumentene skal 


sendes ut eller legges ut for medlemmene.  


Medlemmer av instituttråd og eventuelle utvalg har plikt til å møte dersom ikke 


vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene plikter også å delta i forhandlingene. Det kan 


ikke stemmes blankt annet enn ved valg. 


Møter i instituttråd og eventuelle utvalg holdes for åpne dører. Vedkommende organ kan 


fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for 


lukkede dører. Spørsmål om lukking behandles for lukkede dører.  


Det skal føres møtebok for instituttrådet og eventuelle andre utvalg med 


beslutningsmyndighet. 
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§ 8. Vedtaksførhet og flertallskrav 


Instituttråd og eventuelle utvalg er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til 


stede og avgir stemme. 


Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet er fastsatt i 


lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Avstemning skjer ved stemmetegn.  


§9. Uttreden fra instituttrådet i valgperioden  


Den som har sluttet i tjenesten eller som student i den valgkretsen vedkommende er valgt i, 


trer ut av rådet. Det samme gjelder i permisjonstiden for den som har permisjon for å arbeide i 


annen stilling utenfor instituttet. Første varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast 


medlem, eventuelt for permisjonstiden.  


§ 10. Dispensasjoner  


Etter forslag fra instituttet og etter at vedkommende fakultet har uttalt seg, kan 


Universitetsstyret, dersom særlige grunner tilsier det, gi instituttet dispensasjon fra 


bestemmelsene i disse reglene.  


§ 11. Særskilte reglementer  


Hvert institutt skal utarbeide et særskilt reglement bygd på disse reglene. Reglementene må 


godkjennes av fakultetsstyrene. 
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REFERATSAKER – SKJEDD SIDEN SIST 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
1. Utlyste stillinger: 


 Professor/førsteamanuensis i allmennmedisin (20-50%)– 8 søkere 
 Professor/førsteamanuensis i genetisk veiledning (50%) 
 Førsteamanuensis i samfunnsfarmasi (50%) 
 Førsteamanuensis/universitetslektor (20%) kvalitetsforbedring i helsetjenesten 


(to stillinger) – 5 søkere 
 Førsteamanuensis/universitetslektor (20%) – koordinator masteremnet i den 


erfaringsbaserte masteren i helseledelse m.m. – 4 søkere 
 Førsteamanuensis/universitetslektor i helseledelse- 5 søkere 
 Postdoktor i bioinformatikk/biostatistikk – 12 søkere 
 Stipendiat i alders- og sykehjemsmedisin - 3 stillinger 
 Sjefsstatistiker – kjernefasilitet i biostatistikk 
 Administrativ koordinator TVEPS- 9 søkere 
 Administrativ koordinator Senter for alders- og sykehjemsmedisin/forskerskole 


  
2. Nyansatte i 2013:  


 Elisabeth van der Merwe professor II CISMAC 
 Maharaj Bahn – professor II CISMAC 
 Nita Bhandari – gjesteprofessor CISMAC 
 Torleif Markussen Lunde-  postdoktor Senter for internasjonal helse 
 Bente Elisabeth Moen – leder/professor ved Senter for internasjonal helse 
 Tehmina Mustafa – professor i internasjonal helse (50%) 
 Cecilie Svanes – professor i internasjonal helse (50%) 
 Bettina Husebø – førsteamanuensis i eldremedisin/sykehjemsmedisin (50%) 
 Sabine Ruths- professor i eldremedisin/sykehjemsmedisin (50%) 
 Elisabeth Flo – postdoktor alders- og sykehjemsmedisin 
 Enxhela Sulo-  stipendiat Livsstilsepidemiologi 
 Miriam Gjerdevik – overingeniør biostatistikk 
 Magne Solheim – senioringeniør kjernefasilitet i biostatistikk 
 Line Iden Berge – stipendiat Livsstilsepidemiologi 
 Kjetil Lauland Bjørnevik – stipendiat Livsstilsepidemiologi 
 Tove Dragesund – postdoktor fysioterapivitenskap 


 
 


5.        Nye prosjekter:  
c) Virtual reality based training - a motivating and effective way of regaining arm motor 
function after stroke? A multi-center RCT – Jan Sture Skoen 
 
d) Promoting health in Healthy living centres - does it work, how does it work and why? 
– Eivind Meland 
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6. Sluttet: 
 Lars Hanssen 
 Signe Flottorp 
 Bjørn Guldvog 
 Eva Gjengedal har sagt opp 50% av stillingen sin 
 Karin Nordin har sagt opp 50% av stillingen sin 
 


13.6.2013/AGM 
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Instituttrådene – operasjonalisering av reglementene 


 
1. Bakgrunn 


Instituttrådenes organisering og myndighet er beskrevet i UiBs regelsamling, del 1, overordnede 
rammer, pkt 1.3.5 regler for instituttorganene http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-
rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene. 
 
Reglene definerer sammensetningen av instituttrådene. Instituttleder leder rådet, og 
administrasjonssjef er sekretær. 2013 er et valgår ved UiB, og instituttrådene ved fakultetet 
gjennomfører valg dette vårsemesteret. De nye instituttrådene begynner sine 4-årsperioder 1. 
august 2013. Denne styresaken legges fram for Fakultetsstyret for å bidra til en harmonisering av 
bruken av instituttrådene ved de fem instituttene. Instituttrådene utgjør grunnivået i den 
demokratiske kjeden ved fakultetet. Det er ønskelig med en god ledelsesoppmerksomhet overfor 
instituttrådene, og at instituttlederne sikrer at rådenes stemme fremkommer i de sakene der de har 
påvirkningsmyndighet ihht mandatene.  
 
Innholdet i styresaken har vært forberedt av et utvalg bestående av to instituttledere; Rolf K. Reed og 
Anne Åstrøm, samt visedekan Arne Tjølsen og fakultetsdirektør Nina Mevold. På bakgrunn av et 
forberedt innlegg var dette også tema på et instituttledermøte. 
 


2. Beskrivelse av regler for instituttrådene 
Instituttrådets myndighet, eller ‘kompetanse’ fremkommer i  §4. Myndighetsområdet er delt i to 
hoveddeler, der reglene i den første delen i prinsippet gir rådet en styrestatus. Instituttrådene skal 
behandle og fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet i saker som angår: 


1. Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding og andre strategi- og 
resultatdokument som utarbeides av instituttet 


2. Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner 
3. Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap 
4. Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, 


undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.  
 
Listen må oppfattes uttømmende. Innholdet i de fire punktene gir retning for instituttrådenes møter, 
dette beskrives nærmere under. 
 
I alle andre saker er instituttrådet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom 
instituttlederen, ansatte og studentene. 
 
Reglene gir rammer for Instituttrådets arbeidsform. Vedtak skal treffes i møter, og det er 
instituttleders ansvar at det holdes møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle 
etter § 4.  



http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene





Det skal innkalles til møte med tre dagers varsel, og sakspapirer skal legges ut til medlemmer. Det 
skal føres møtebok for instituttrådet. 
 
Hvert institutt skal ha sitt særskilte reglement bygd på disse reglene. Reglementene må godkjennes 
av fakultetsstyre.  
 


3. Fakultetets policy for forvaltning av instituttrådene 
 
Normen for instituttrådene ved fakultetet er fire møter i året, etter syklus satt opp i følgende årshjul: 
 
Figur: Årshjul for instituttrådene ved MOF 


 
 
Det holdes møter der instituttrådene behandler og fatter vedtak for instituttenes meldinger 
(utdanningsmelding, forskerutdanningsmelding og forskningsmelding), instituttenes årlige HMS-
rapport og årsregnskap i februar eller mars. I juni behandles instituttenes budsjettinnspill til 
fakultetet. I desember eller januar behandles instituttenes endelige budsjetter. Det bør settes opp et 
ytterligere møte, f.eksempel i september for andre saker for å sikre en kontinuerlig dialog i rådet. 
 
Instituttlederne har ansvar for at sakspapirer med saksliste og saksframlegg sendes ut i tide og legges 
på instituttenes nettsider, slik at instituttenes medarbeidere har mulighet til å sette seg inn i 
instituttrådets arbeid. Også vedtaksprotokoll legges på nettsidene. 
 
Høsten 2013 er et oppstartssemester for fem instituttråd og et Fakultetsstyret. Det legges planer for 
et felles oppstartsseminar for instituttrådene og Fakultetsstyret, med gjennomgang av styre- og 
rådsmedlemsrollen, regelverk og rådenes/styrenes mandater. Det legges videre opp til et dagskurs i 
styre- og rådsarbeid for de som administrerer råds- og styresaksutsending. 
 
Det planlegges en fakultetsstyresak i november 2013 om instituttenes særskilte reglementer. 
 
 


Det legges fram følgende forslag til 
vedtak: 


 
Fakultetsstyret vedtar fakultetets prinsipper for instituttenes ledelse og administrasjon av 
instituttrådene slik de er beskrevet i saksframlegget. 
 
Vedlegg: Regler for instituttrådene                                                                      nim 2. april 2013 
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MØTEPLAN INSTITUTTRÅDET HØST 2013 OG VÅR 2014 


 


 


Det foreslås følgende møtedatoer for instituttrådsmøter for neste år: 


 


Onsdag 18. september 


Onsdag 4. desember 


Onsdag 12. februar 


Onsdag 25. juni 


 


Instituttrådsmøtene holdes i Elisabeth Ljunggrens rom klokken 13 


 


Forslag til vedtak 


Møteplanen for instituttråd ved Institutt global helse og samfunnsmedisin vedtas. 


 


 


20.6.2013/AGM 
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REFERAT FRA INSTITUTTRÅDET 21. DESEMBER 2012 
 
 
Tilstede: 
 
Gruppe A Knut Fylkesnes  
  Jan Van den Broeck 


Rolv Terje Lie (instituttleder) 
   
Gruppe B Ingvild Sandøy 
 
Gruppe C Unni Kvernhusvik Sagberg 
 
Administrasjonen  Alette Gilhus Mykkeltvedt 
     
 
 
4/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
 
5/12 Budsjett 2013 
Fra 1. januar vil Senter for internasjonal helse inngå i det nye instituttet Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin (IGS) sammen med Institutt for samfunnsmedisinske fag. Ser vi 
det nye IGS under ett forventer vi et samlet budsjett på omkring 105 millioner kroner. 
 
SIH er et tverrgående senter ved både fakultet og UiB. Det bør settes inn økonomiske 
insentiver for å styrke den tverrgående rollen, og muligheten for å opprette en ny 
budsjettpost (intern prosjekt) for å stimulere tverrgående forskning  innen globale helse skal 
utredes snarest. For at det skal være mulig for ledelsen ved SIH å styre egen økonomi, 
legges det opp til at senterøkonomien kan følges nøye innenfor instituttet. Når det gjelder de 
eksternfinansierte prosjektene budsjetteres og regnskapsførers det enkelte prosjekt hver for 
seg og man vil fortsatt kunne fremskaffe de samleoversiktene som ønskes. 
 
Ser vi isolert på SIH økonomien viser prognosen for regnskapet at vi kommer til å få en 
overføring til neste år på 3,6 millioner kroner. Disse midlene skal i størst mulig grad 
kanaliseres inn i SIH sin forsknings- og tverrgående aktivitet. En del av midlene (1 million for 
2012/2013) utgjøres dessuten av premiemidlene etter at to forskningsgrupper ble vurdert 
som excellent ved den eksterne evalueringen (forskningsrådet), og disse er allerede vedtatt 
tilbakeført til forskningsgruppenes disposisjon direkte og/ eller indirekte i form av styrket 
statistikkstøtte. 
 
Vi er foreløpig ikke tildelt rammene for neste år, men det er varslet at budsjettet blir 
strammere i 2013. Budsjettåret 2013 vil være et unntaksår hvor grunnbevilgningsrammene er 
mindre enn normalt mens bidrags- og oppdragsaktiviteten er på vei oppover. Vi legger opp til 
et nøkternt lønnsbudsjett på omtrent samme nivå som i år. Når det gjelder andre strategiske 
prioriteringer, er det prioritert noe penger knyttet til oppstart av SFF samt til styrking av 
aktiviteten i forskningsgruppene: Få på plass statistisk støttefunksjon, organisering av 
kurs/seminar, legge til rette for faglige samlinger. 
 
Vedtak:  
Føringene for budsjettet tas til etterretning og de nevnte strategiske prioriteringer vedtas. 
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6/12  Engelsk navn på Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Instituttrådet ved SIH diskuterte valg av engelsk navn på IGS. I sakspapirene lå det følgende 
forslag om engelsk for navn for Institutt for global helse og samfunnsmedisin: Department of 
Global Public Health and Primary Care. I rådsmøtet ble det lagt frem et alternativt forslag: 
Department of Global Health and Primary Care.   
Det ble stemt over de to forslagene: 
 
Department of Global Public Health and Primary Care – 1 stemme 
Department of Global Health and Primary Care – 4 stemmer 
 
Redegjørelsen over vil bli sendt fakultetsstyret ved MOF 
 
 
 
7/12 SIH sitt tverrgående mandat i ny organisasjon 
Innstituttrådet diskuterte hvordan Senteret bør ivareta sitt tverrgående mandat i den nye 
fakultetsstrukturen. SIH har et tverrgående mandat ved både fakultet og UiB. En serie av 
virkemidler blir viktige å få på plass for å sikre dette. Instituttrådet ser følgende som 
avgjørende: 
- Ledelsen ved SIH må gis styringsmuligheter for posisjonering i forhold til strategiutvikling, 
økonomi etc. I ny struktur ved fakultetet skal SIH inngå i fakultetets utvidede ledergruppe. 
- Det må utredes økonomiske og administrative incentiver for å stimulere tverrgående 
virksomhet og for at tverrgående forskningsgrupper skal forankres ved SIH.  
- For at ledelsen ved SIH skal ha reell styring over senterets økonomi, er det avgjørende at 
det blir mulig å følge nøye senterøkonomien innenfor IGS. 
 
 
8/12 Instituttarrangement i 2013 
Det nye instituttet trenger felles arenaer. Instituttrådet diskuterte og ble enige om tre 
fellesarrangement på IGS som bør planlegges i 2013: 


1. Undervisningsdag - april 
2. Instituttets dag med vekt på forskning – mai? 
3. Julelunsj – 18.desember 


 
 
9/12 Eventuelt 
Det ble ikke meldt noen saker under eventuelt 
 
 
 
Alette Gilhus Mykkeltvedt 
Sekretær 
27.12.2012 
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DOKTORGRADSUTDANNING VED IGS – STATUS  VÅREN 2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Ves IGS er det 142 doktorgradskandidater som er tatt opp i doktorgradsprogrammet. Av 
disse er det bare 40 kandidater som er ansatt ved instituttet. De andre har ansettelse andre 
steder, mange i helseforetak, ved ulike høgskoler eller ved Uni Research. Mange kandidater 
er stipendfinansiert enten gjennom prosjekt eller gjennom Lånekassens kvoteprogram. 
 
Instituttet tilbyr en rekke forskerkurs gjennom sine to forskerskoler, men mye av 
forskerutdanningen skjer også i forskningsgruppene. Forskningsgruppen i allmennmedisin 
har flest ph.d-kandidater, 29 stykker, mens det er mange av forskningsgruppene som har 15-
16 kandidater. To nye nasjonale forskerskoler finansiert av forskningsrådet starter opp til 
høsten, en i epidemiologi og en i allmennmedisin. 
 
I løpet av våren 2013 er det 16 kandidater som har avlagt disputas ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin. I tillegg er det seks som har levert inn avhandling, men ennå ikke 
disputert. Oversikt følger på neste side. 
 
I fjor var det 13 disputaser ved Senter for internasjonal helse og 13 disputaser ved Institutt 
for samfunnsmedisinske fag. Vi regner med i underkant av 30 disputaser i løpet av 2013. 
 
 
Forslag til vedtak 
Instituttrådet tar orientering om doktorgradsutdanningen ved instituttet til etterretning. 
 
 
 







Ph.d.‐kandiat Tittel Forskningsgruppe Disputasdato


Marit Helen Ebbesen


Epidemiology of Urinary Incontinence in Women, with 


Emphasis on Diabetes as a Risk Factor Allmennmedisin 01.02.2013


Ole Jacob Møllerløkken


Non‐ionizing fields in sight – a possible influence on 


male fertility Miljø‐ og arbeidsmedisin 18.03.2013


Inger Haukenes


Predictors of disability pension: the role of class, work 


and gender. Prospective studies based on the Hordaland 


Health Study Cohort Sosial epidemiologi 05.04.2013


Øystein Hetlevik


Register‐based studies on continuity, collaboration and 


equity in general  Sosial epidemiologi 11.04.2013


Katherine Kahabuka


Care seeking and management of common childhood 


illnesses in Tanzania: Questioning the quality of primary 


care services HIV/AIDS/TB 15.04.2013


Ellen Høyer


Effect of treadmill training with body weight support on 


walking and transfer after severe stroke Fysioterapi 19.04.2013


Blandina Mmbaga


Pregnancy and perinatal health outcomes in Northern 


Tanzania: a registry based study. Neonatal care 


admissions and recorded causes of neonatal and 


perinatal deaths Livsstilsepidemiologi 26.04.2013


Trygve Ottersen


Greater benefits and the worse off: specifying and 


balancing priority‐setting principles in health Global helse 26.04.2013


Ingvild Saxwig


Delayed Sleep Phase Disorder: Prevalence, sleep, 


circadian rhythm and treatment Allmennmedisin 30.04.2013


Nkomba Kayeyi


Trends in HIV Prevalence and Sexual Behaviour among 


Young People in Zambia: geographical and 


socioeconomic differentials HIV/AIDS/TB 07.05.2013


Einar Hovlid


“Reducing cancellations of planned operations – A case 


study of improving the quality of care at a district 


general hospital Sosial epidemiologi 15.05.2013


Hans Inge Sævareid


Health, coping and independent living in community‐


residing older care recipients Allmennmedisin 30.05.2013


Kjell Kruger


Can a structured electronic medical record with decision‐


making support improve nursing home quality? 


Healthcare administration trough structured records  Livsstilsepidemiologi 31.05.2013


Trude Haugland


Stress, Social Support, General Self‐efficacy and Health 


Related Quality of Life in Patients with Neuroendocrine 


Tumors. A cross‐sectional and pilot study


Livskvalitet/Genetisk 


epidemiologi 12.06.2013


Ingrid Hjulstad Johannese


Mental illness out‐of‐hours. Characteristics and 


challenges of patient contacts in emergency primary 


health care in Norway Allmennmedisin 19.06.2013


Innleverte avhandlinger per juni 2013


Torleif Lunde Markussen


Robert Byamugisha


Karen‐Dorthe Bach Nielsen


Gloria Sakwari


Ann‐Helen Kristoffersen


Jon Joensen  
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UNDERVISNINGSREGNSKAP FOR  IGS 2012 
_________________________________________________________________________________ 
 
På IGS underviser våre ansatte på flere emner både på medisin-, farmasi-, ernæring- og 
odontologistudiet, på alle studieretninger under master i helsefag, internasjonal helse og oral 
sciences og på mange emner i ph.d-programmet. I tillegg veiledes mange masterstudenter 
og ph.d.-kandidater. Et årsverk beregnes til 1695 timer, i retningslinjene til UiB er det anbefalt 
at undervisning og forskning utgjør omtrent halvparten hver. 
 


ISF 
Tall fra undervisningsregnskapet for 2012 viser at våre ansatte bidro med ca. 30700 
undervisningstimer totalt (27500 i 2011 - faktor medregnet). Den enkelte underviste 
gjennomsnittlig 730 timer fordelt på undervisning og veiledning (inkl administrasjon av 
undervisning), oversikten fordelt på faggruppe for 2012, 2011 og 2010 sees under. 
 


  2012 


Faggruppe 


Timeplanlagt 
undervisning 


Veiledning og 
overordnet 


undervisningsansvar 


Totalt Prosent av 
årsverk 


Allmennmedisin 388 505 893 53 % 
Fysioterapi 479 377 856 51 % 
Farmasi 404 446 850 50 % 
Sykepleie 373 327 700 41 % 
Samfunnsmedisin 239 390 629 37 % 
Statistikk 286 339 625 37 % 
Genetisk veiledning 278 256 534 32 % 
Epidemiologi 128 340 468 28 % 


Gjennomsnitt 333 397 730 43 % 


 


2011 


Faggruppe 


Timeplanlagt 
undervisning 


Veiledning og 
overordnet 


undervisningsansvar 


Totalt Prosent av 
årsverk 


Genetisk veiledning 841 338 1179 70 % 
Sykepleie 518 522 1040 61 % 
Fysioterapi 539 357 896 53 % 
Allmennmedisin 451 424 875 52 % 
Farmasi 290 510 800 47 % 
Statistikk 232 158 390 23 % 
Samfunnsmedisin 278 274 552 33 % 
Epidemiologi 90 257 347 20 % 


Gjennomsnitt 380 356 736 43 % 







UNIVERSITETET I BERGEN             
Institutt for global helse og samfunnsmedisin          
                   


2010 


Faggruppe 


Timeplanlagt 
undervisning 


Veiledning og 
overordnet 


undervisningsansvar 


Totalt Prosent av 
årsverk 


Genetisk veiledning 415 696 1111 66 % 
Sykepleie 472 500 972 57 % 
Fysioterapi 477 491 968 57 % 
Allmennmedisin 447 423 870 51 % 
Statistikk 299 185 484 29 % 
Samfunnsmedisin 217 251 468 28 % 
Epidemiologi 211 184 395 23 % 


Gjennomsnitt 364 359 723 43 % 
 
 
 
Forskjell mellom faggrupper 
Tallene viser at det fremdeles er store forskjeller mellom faggruppene, men forskjellen er blitt 
mindre. Allmennmedisin topper i 2012 statistikken med et snitt på 893 timer. Det er særlig 
veiledningen som har økt her, mens undervisningstimer er tatt noe ned i det nye opplegget 
for medisinerstudenter. Fysioterapi er fremdeles høy, men samme tendens sees her, noe 
opp på veiledning og noe ned på undervisningstimer. Genetisk veiledning ligger lavere i 
2012. Her er det opptak og gjennomføring av fagspesifikke emner bare hvert 2.år. 
Epidemiologimiljøet har økning i sine undervisningstimer, særlig på veiledning, men ligger 
fortsatt lavest med 468 timer i gjennomsnitt. 
 
Det undervises noe mer 
Den samlede undervisningen har gått noe opp ettersom det ble undervist 3200 flere timer i 
2012 (30200 t) enn i 2011(27700 t). Dette skyldes i hovedsak veiledning.  
 
Undervisningen er fortsatt skjevt fordelt mellom faggruppene, men forskjellene er noe 
mindre. Det kan synes som om det er veiledning som jevner ut forskjellene.  
 
Stipendiater 
En stipendiat med undervisningsplikt har fått finansiering til å undervise i 25 % av sin tid årlig 
(424 timer). Våre stipendiater brukes fortsatt for lite inn i undervisningen. De underviser i 
gjennomsnitt 13 % av tiden (213 timer). I 2012 hadde vi 17 stipendiater med 
undervisningsplikt, fordelt på 14,3 årsverk, mot 9 stipendiater i 2011 (9% - 145 timer i snitt). 
Det er en gledelig økning i antall stipendiater som får undervisningserfaring, samtidig som 
den enkelte stipendiat bidrar mer. 


 
SIH 
Tall for senter for internasjonal helse er hentet i fakultetets registreringsbase for 
undervisning. Her er bare timeplanlagt undervisning for emner ved MOF og veiledning av 
masterstudenter ved MOF medregnet. Ut fra disse tallene bidro ansatte her med: 
 
2012: 
4091 timer undervisning - et snitt på 524 timer – 31 % prosent pr årsverk  
 
2011:  
2748 timer undervisning - et snitt på 252 timer – 21 % prosent pr årsverk.  
Trolig er det lavere deltaking i registreringen som er grunn til det lave tallet for 2011. 







UNIVERSITETET I BERGEN             
Institutt for global helse og samfunnsmedisin          
                   
 
 
Undervisningsregnskapet kan danne utgangspunkt for en diskusjon om: 


 Hvordan undervisningsressursene kan fordeles mer jevnt på de ulike ansatte og de 
ulike faggruppene? 


 Hvordan undervisningen organiseres og hvor ressurskrevende den bør være? 
 Hvor stor andel av undervisningsplikten bør knyttes til den timeplanlagte 


undervisningen? 
 Hvordan man i større grad kan trekke stipendiatene inn i undervisningen? 
 Hvordan registrere undervisning ved samarbeidene institusjoner internasjonalt?  


 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Instituttrådet tar undervisningsregnskapet for 2012 til etterretning. 
 
 
 
 
 
22.5.2013/RO/AGM 
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Regler for instituttorganene 



Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 



§1. Instituttorganene  



Instituttene skal ha:  



- instituttleder  



- instituttråd  



Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak om ledelsesform ved det enkelte 



fakultet, gjøres av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret og behandling i 



instituttrådene. Alle institutter ved et fakultet må ha samme ordning. 



Institutter med egen administrasjon har en administrasjonssjef. 



Instituttene kan ha ulike typer av utvalg.  



§ 2. Instituttleder 



Ved institutter med valgt instituttleder, skjer valget som direkte valg. Ansatte i gruppe A ved 



instituttet er valgbare. Valg av stedfortreder skjer samtidig. Valget skjer for fire år av gangen 



og som flertallsvalg, jf valgreglementet § 11 og § 31A.  



Ved institutter med ansatt instituttleder, skjer ansettelsen på åremål for fire år av gangen, jf § 



8 i Regler for fakultetsorganene. Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder, vedkommende 



skal godkjennes av instituttrådet. 



Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 



12 år.  



Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter delegasjon fra 



fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede. Instituttleder kan videredelegere sin 



myndighet til administrasjonssjef og utvalg innenfor instituttet dersom ikke annet er fastsatt i 



lov, forskrift eller fakultetets delegasjonsvedtak. 
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Instituttleder  



 har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og administrative 



virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom instituttrådets kompetanse, jf. § 



4  



 har personalansvar for de ansatte ved instituttet og legger til rette for å følge opp den 



enkelte faglige ansattes rett til fordeling av tid til forskning og utdanning  



 har innstillingsmyndighet ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og i 



tekniske og administrative stillinger ved instituttene  



 har ansvar for å følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning og formidling  



 har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved instituttet  



 skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av 



instituttets virksomhet  



Instituttleder representerer instituttet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne 



samarbeidspartnere. 



Har instituttleder forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 



stedfortreder. Fratrer instituttleder før dette tidspunkt, velges eller ansettes ny instituttleder. 



§3. Instituttrådets størrelse og sammensetning  



Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som 



er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet:  



a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger  



b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 



c. Teknisk og administrativt ansatte  



d. Studenter, med minst 20 %. 



I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. Funksjonstiden er 4 år, 



likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf valgreglementet. 
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Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver gruppe, med 



tillegg av to. 



Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres unntak 



fra reglene. 



Instituttleder, enten vedkommende er valgt eller ansatt, går inn i gruppe a og er leder av 



instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef eller en 



annen er sekretær for instituttrådet.  



§4. Instituttrådets kompetanse  



Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet 



eller annet overordnet organ i saker som angår: 



- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og 



resultatdokument som utarbeides av instituttet 



- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner 



- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap 



- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, 



undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.  



I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom 



instituttlederen, alle ansatte og studentene. 



Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal 



studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ.  



Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for ansettelse av 



instituttleder. 



§5. Administrasjonssjefen  
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Administrasjonssjefen har instituttlederen som nærmeste overordnede. Vedkommende har den 



daglige ledelsen av instituttets administrasjon på vegne av instituttleder og rapporterer til 



denne. Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen dersom ikke 



lov eller delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon.  



§6. Studentrepresentasjon  



Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles 



beslutningsmyndighet, hvis ikke delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet, jf. 



universitets- og høyskolelovens § 4-4.  



§7. Instituttrådets arbeidsform, møter m.v. 



Instituttrådet og eventuelle utvalg treffer sine vedtak i møter. Leder sørger for at det holdes 



møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle etter § 4. Rektor, dekanen 



eller minst en femdel av medlemmene kan kreve ekstraordinært møte.  



Leder innkaller til møte med minst 3 virkedagers varsel. En sak som ikke står på sakslisten, 



kan ikke behandles hvis noen av medlemmene motsetter seg det. Saksdokumentene skal 



sendes ut eller legges ut for medlemmene.  



Medlemmer av instituttråd og eventuelle utvalg har plikt til å møte dersom ikke 



vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene plikter også å delta i forhandlingene. Det kan 



ikke stemmes blankt annet enn ved valg. 



Møter i instituttråd og eventuelle utvalg holdes for åpne dører. Vedkommende organ kan 



fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for 



lukkede dører. Spørsmål om lukking behandles for lukkede dører.  



Det skal føres møtebok for instituttrådet og eventuelle andre utvalg med 



beslutningsmyndighet. 
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§ 8. Vedtaksførhet og flertallskrav 



Instituttråd og eventuelle utvalg er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til 



stede og avgir stemme. 



Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet er fastsatt i 



lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Avstemning skjer ved stemmetegn.  



§9. Uttreden fra instituttrådet i valgperioden  



Den som har sluttet i tjenesten eller som student i den valgkretsen vedkommende er valgt i, 



trer ut av rådet. Det samme gjelder i permisjonstiden for den som har permisjon for å arbeide i 



annen stilling utenfor instituttet. Første varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast 



medlem, eventuelt for permisjonstiden.  



§ 10. Dispensasjoner  



Etter forslag fra instituttet og etter at vedkommende fakultet har uttalt seg, kan 



Universitetsstyret, dersom særlige grunner tilsier det, gi instituttet dispensasjon fra 



bestemmelsene i disse reglene.  



§ 11. Særskilte reglementer  



Hvert institutt skal utarbeide et særskilt reglement bygd på disse reglene. Reglementene må 



godkjennes av fakultetsstyrene. 
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REGNSKAPSRAPPORT MAI 2013 - IGS 
__________________________________________________________________ 


Instituttets økonomi består av to hoveddeler:  
1. Grunnbevilgning (GB) som er statstilskuddet med tillegg av enkelte inntekter 
2. Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) som er eksternt finansierte prosjekter 


Instituttets totale budsjett for 2012 er på 110 millioner kroner. Det fordeler seg med 60 millioner på 
grunnbevilgningen og ca 50 millioner på den oppdrags- og bidragsfinansierte delen av virksomheten.  


Grunnbevilgning: 
Regnskapet viser at vi har god kontroll på kostnadene og at vi har brukt pengene slik som vi planla, 
dette gjelder både lønn og drift. Prognosen for årets slutt er at går med et underskudd på snaut 1 
million kroner på annuum. Hovedårsaken er at vi har et litt for lavt driftsbudsjett, med vi har ikke noe 
ønske å redusere den faglige aktiviteten, og satser på at vi får noen tilleggsbevilgninger gjennom året. 
Når det gjelder de øremerkede prosjektene, vil sannsynligvis vil få overføringer til 2014, dette gjelder 
spesielt premiepengene i forbindelse med NFR evalueringen. 


Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
Vi har god aktivitet i våre eksternt finansierte prosjekter. De fleste prosjektene som har fått bevilgning i 
løpet av året er kommet i gang og de aller fleste ansettelsene er på plass. Imidlertid er det noen 
prosjekter der det har vært vanskelig å rekruttere og der stillinger må lyses ut på nytt, dette gjelder 
både Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Biostatistikk prosjektet, her ligger derfor aktiviteten 
lavere enn forventet. Samtidig har vi innenfor noen finansieringskilder fått tilslag på flere søknader enn 
forventet og her er det høyere aktivitet enn budsjettert. 


 


 


Forslag til vedtak 
Instituttrådet tar regnskapsrapporten per mai til etterretning. 


20.06.13/AGM/KJSÆ  	


Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Årsbudsjett
Finansieringskilde I/K
0. Grunnbevilgning Inntekt -24 066 000 -24 160 896 -56 497 000


Kostnad 24 887 775 26 186 674 60 861 000
Sum 821 775 2 025 778 4 364 000
Overf. -3 284 000 -5 012 000 -4 364 000
Sum -2 462 225 -2 986 222 0


1. Oppdragsaktivitet Kostnad -3 312 000 -2 650 770 -8 000 000


2. NFR - bidragsaktivitet Kostnad -7 507 000 -7 283 160 -19 350 000
3. EU - bidragsaktivitet Kostnad -1 516 000 -410 222 -3 000 000
4. Annen bidragsaktivitet Kostnad -10 432 000 -8 121 672 -21 380 000
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Grunnbevilgning	(GB)	


Grunnbevilgning	annuum	(GA)	
 Inntektene har vært 0,4 % høyere enn forventet. Instituttet forventer litt høyere 


instituttinntekter enn budsjettert. Avvik er uendret sammenlignet med april 


 Det er investert i mer utstyr enn budsjettert hittil. Budsjettet er lavere enn 2012, men det ser 
ut til å bli en høyere investeringsaktivitet enn forventet. Avviket er 84,1 %, som er en økning 
sammenlignet med april 


 For lønn er det et avvik pr mai på 1,3 %, akkumulert 1,2 %.  Vi har revidert lønnsbudsjettet og 
det blir litt høyere enn beregnet.  TVEPS har fått 200 000 kr i PEK‐midler, og lønnskostnader 
for administrativt ansatt blir ompostert til GP. 


 Instituttet har et forbruk på drift pr mai som er høyere enn budsjettert, men avviket 
akkumulert er uendret sammenlignet med forrige måned. Forbruket er høyt for 
fellesadministrasjon.  Inntil CISMAC er registrert i PA føres dette på annuum. Forbruket blir 
ompostert til PA når det er klart, og det reduserer avviket på driftskostnader. 


 Det er et underskudd på internhandel for mai.  Tilskudd for et prosjekt finansiert av 
Helsedirektoratet er inntektsført på 8900 (overføringer), mens budsjettet er registrert på 
internhandel som en inntekt (9089). Dette vil bli endret i budsjettet, og 650 000 omposteres 
fra overføringer til interne inntekter. En annen årsak er at bidrag fra eksternt finansierte 
stipendiater og postdoktorer for å dekke noen av instituttets kostnader ved disputaser enda 
ikke er ført. Dette utgjør 127 500 kr. Dette reduserer avviket betraktelig (777 500, og avviket 
er da omtrent 200 000).  


 Pr mai har instituttet høyere kostnader enn beregnet (2 mill), som er en økning 
sammenlignet med april. Lønnskostnader til PEK (200 000), samt økte interne inntekter 
(777 500), medfører at det reelle overforbruket på kostnadssiden halveres til å bli omtrent en 
mill, som er en reduksjon sammenlignet med tidligere måneder i år. Driftsresultatet pr mai er 
et overskudd på 0,3 mill noe som er 1,3 mill lavere enn budsjettert.  


 Fortsetter trenden hittil resten av året, vil vi få et underskudd. Instituttet må derfor redusere 
aktiviteten på GA for å gå i balanse ved årets slutt.  Vi antar en negativ overføring på 0,7 mill. 


 


REGNSKAP FOR GRUNNBEVILGNING ANNUUM PER MAI 2013


Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Årsbudsjett
I/K Artsklasse
Innt. 3 inntekter -22 846 000 -22 940 896 -54 463 000
Kostn. 4 varekostander 208 500 383 903 500 000


5 lønn 22 848 400 23 115 535 51 592 000
6-7 adk 3 082 875 3 731 066 8 326 000
8-9 annet -1 766 000 -789 854 -2 798 000
Delsum 24 373 775 26 440 651 57 620 000


Sum 1 527 775 3 499 755 3 157 000
Overf. 890 overf. -3 157 000 -3 806 000 -3 157 000


-1 629 225 -306 245 0
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Grunnbevilgning	Prosjekter	(GP)		
 


Omfatter øremerkede prosjekter (Likestillingsarbeid, bruk av resultatmidler, saldering 
bidragsprosjekter, egenfinansiering BOA, studiekvalitetstiltak, forsker initierte prosjekter, 
internasjonalisering, smådriftsmidler, stipendiater og postdoktorer) 


 Ingen avvik på inntektene 


 Det er kostnadsført 50 000 på lønn som ikke er budsjettert.  


 Forbruket av drift er lavere enn budsjettert.  Skyldes at det er tidlig på året, og at 
planleggingen av bruken ikke er helt klar enda. Vi forventer en reduksjon i avvikene resten av 
året 


 Avviket på internhandel er minimalt i kr og utgjør 2,7 % 


 Driftsresultat pr mai er et overskudd på 2,6 mill kr som fordeler seg slik: 
 
Likestillingsarbeid:    308 024 
Bruk av resultatmidler:    373 141 
Saldering bidragsprosjekter:  (104 044) 
Egenfinansiering BOA:    515 334 
Studiekvalitetstiltak:    312 656 
Internasjonalisering:    48 000 
Små driftsmidler:    599 616 
UiB stipendiater:    550 252 
UiB postdoktorer:    77 013 
 
Vi forventer at midlene benyttes inneværende år, men historisk er det alltid midler som overføres 
pga ulike årsaker. Anslår derfor en overføring på 1,5 mill kr pr mai.  
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Kjernefasilitet	
Ingen data foreløpig. 


	


EVU	
Vi overtar EVU virksomheten fra 1.juni 2013, totalt 5 emner.  


Prognose	årsresultat	


Grunnbevilgning	GB	
 


 Kostnadene er høyere enn forventet (samme forklaringer som ovenfor). Instituttet må 
redusere aktiviteten for å komme i balanse. 


 Driftsresultat pr mai er et overskudd på 3 mill 


 Pr mai antar instituttet en overføring på 0,8 mill 
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BOA	–	BUDSJETT	2013	


 


 


Oppdrag	
 


Om prosjektene: 


Innenfor denne kategorien er det to store prosjekter støyprosjekt i marinen og Denosumab samt et 


mindre prosjekt (MENO). 


I støyprosjektet er det en forskerstilling som ikke er startet opp enda, men vi forventer ansettelse 


snart.  Denosumab er et langsiktig prosjekt som varer til 2020. Lønnen er som forventet, men 


forbruket av driftsmidler er lavere enn beregnet pr mai. 


Pr mai er det et avvik på kostnadssiden på 5,7 %.  Mesteparten av avviket knyttes til aktiviteten, altså 


driftskostnadene som er lavere enn budsjettert. Vi forventer at forbruket øker, og vi antar en 


aktivitet for 2013 som budsjettet tilsier (8 mill).  
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Overføringer: 


IB 2013:    1 700 


Aktivitet 2013:    8 000 


‐Budsjett 2013:   8 000 


UB 2014:    1 700 


 


 


 


 


 


NFR	
 


Avvik for lønn pr mai er 10 %, høyere enn budsjettert. Akkumulert er avviket 11,2 %, en reduksjon 


sammenlignet med april. Dette tyder på at prosjektene har startet opp. 


For andre driftskostnader er det et avvik på 4,9 %, et overforbruk, som er en reduksjon sammenlignet 


med april 


Pr mai er det et avvik på kostnadssiden på 223 000 kr, marginalt lavere enn forventet (3 %) 


Vi antar at omfanget av NFR prosjektene blir lavere enn budsjett, dels fordi SFF aktivitet ikke føres i 


2013, samt at et nytt NFR prosjekt blir forsinket oppstartet, og ikke starter opp før 2014. Derfor antar 


vi en aktivitet omtrent som budsjett. 
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Overføringer: 


IB 2013:    ‐ 4 900 


Aktivitet 2013:    19 350 


‐Budsjett 2013:   19 350  


UB 2014:    ( 4 900) 


 


 


 


	


	
EU	
 


Om prosjektene: 


Instituttet har et aktivt EU‐prosjekt (Stopenterics) og et som er i sluttfasen (Chearted).   Prosjektet 


har et budsjettert omfang for 2013 på 1,9 mill. 


Pr mai er lønnskostnadene lavere enn budsjettert.  Omfanget er lavere enn forventet.  Aktuell forsker 


er midlertidig lønnet av et NFR prosjekt, men går snart tilbake til å få lønn fra EU‐prosjektet. Avvikene 


forventes da å bli mindre. 


Det er særlig på andre driftskostnader det er store avvik, 83,7 %. Dette kan tyde på at omfanget er 


mindre enn budsjettert. Noe av forklaringen kan være at aktiviteten for 2013 er under planlegging, 


og at det blir brukt mer midler resten av året. Avviket er en reduksjon sammenlignet med april. 
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Pr mai er det et avvik på kostnadssiden på 1,1 mill. Aktiviteten er 25 % ift forventet omfang. Derfor 


forventer vi at aktiviteten blir omtrent en 1 mill. Dette er uendret ift april. 


 


 


Overføringer: 


IB 2013:    576 


Aktivitet 2013:    1 000 


‐Budsjett 2013:   3 000 


UB 2014:    (1 424) 


 


 


 


Annet	
 


Om prosjektene: 


Dette inkluderer prosjektet som er finansiert av flere ulike kilder (statlige, organisasjoner, gaver, 


næringsliv/privat, stiftelser og annet utland.) 


Lønnskostnadene er lavere enn budsjettert pr mai (22,5 %). Dette kan tyde på at omfanget er mindre 


enn forventet. Avviket er en reduksjon sammenlignet med april. 


Det er også lavere aktivitet i form av andre driftskostnader. Dette kan ofte forklares ved at 


planleggingen av årets aktiviteter ikke er fullført enda, men at forbruket forventes økt i løpet av året. 


Avviket pr mai er 26,8 %, som er en nedgang ift april. Dette tyder på at aktiviteten er økende. 


Internhandel er omtrent som budsjettert. 
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Pr mai har vi brukt mindre penger enn forventet, og det utgjør et avvik på 22,1 % på kostnadssiden. 


Instituttet har fått gaveforsterkningsmidler for prosjekter finansiert av Allmennmedisinsk 


forskningsfond og Fond til etter‐ og videreutdanning av fysioterapeuter på 3,8 mill, som ikke er lagt 


inn i budsjettet enda.  Vi forventer derfor at aktiviteten totalt innenfor denne kategorien blir høyere. 


Statlige	
Her finnes prosjekter finansiert av SiU, Statens helsetilsyn, UMB, Bioteknologinemnda, Fredskorpset, 


Helse Bergen, Helse Vest, Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Nasjonalt kunnskapssenter 


for helsetjenesten, NOKLUS, NORAD og NFR.  Antar omfanget blir 8,7 mill. 


 


 


 


Overføringer: 


IB 2013:    5 527 


Aktivitet 2013:    8 700 


‐ Budsjett 2013:  7 561 


UB 2014:    6 666 


Organisasjoner	
Kun et prosjekt under denne kategorien. Omfang som budsjett. 
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Overføringer: 


IB 2013:    ‐ 535 


Aktivitet 2013:    659 


‐ Budsjett 2013:  659 


UB 2014:    ‐ 535 


Næringsliv/privat	
Kun et prosjekt under denne kategorien. Omfang som budsjett. 


 


 


 


Overføringer: 


IB 2013:    ‐ 569 


Aktivitet 2013:    221 
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‐ Budsjett 2013:  221 


UB 2014:    ‐ 569 


Gaver	
Her finner dere prosjekter finansiert av Bergen Medisinske Forskningsstiftelse og Kreftforeningen. 


Ansettelser i BMFS er planlagt men ikke gjennomført enda. Derfor er aktiviteten lavere enn budsjett 


for denne kategorien. For kreftforeningen antas et omfang lik budsjett. Vi antar et omfang på 1,6 


mill. 


 


Instituttet har også blitt tildelt 3,8 mill i gaveforsterkningsmidler fra NFR for prosjekter finansiert av 


Allmennmedisinsk Forskningsfond og Fond til etter‐ og  videreutdanning av fysioterapeuter.  Dette er 


ikke registrert i PA foreløpig. 


Overføringer: 


IB 2013:    644 


Aktivitet 2013:    1 600 


‐ Budsjett 2013:  1 900 


UB 2014:    344 


 


	
	
Stiftelser	
Her finnes prosjekter finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond, Fond til  etter‐ og 


videreutdanning av fysioterapeuter, GC Rieber, Grieg Foundation, L. Meltzers Høyskolefond,  Lærdal 


Foundation og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.  Omfanget blir mindre enn forventet å antas til å bli 8 


mill. 
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Overføringer: 


IB 2013:    ‐ 101 


Aktivitet 2013:    8 000 


‐ Budsjett 2013:  10 447 


UB 2014:    ‐2 548 


	


Annet	utland	
Her finnes prosjekter finansiert av AERAS, Grand Challenges Canada, International Union against TB 


and Lung Disease og University of Iowa. Forventer et større omfang enn forventet, antas til 1,6 mill 


 


Overføringer: 


IB 2013:    ‐ 113 


Aktivitet 2013:    1 600 
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‐ Budsjett 2013:  592 


UB 2014:    895 


Prognoser	
Omfang: 


Oppdrag:    8 000 


NFR      23 000  


EU      1 000 


Annet      20 780 


Sum      52 780 


Overføringer: 


Oppdrag:   1 700 


NFR:    (4 900) 


EU:    (1 424) 


Annet:    4 253 


Sum:    (371) 
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INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET ONSDAG 26.JUNI 2013 
KL 13-16  PÅ ELISABETH LJUNGGRENS ROM 
 
 
 
SAKSLISTE 
 
1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
2/13 Godkjenning av referat for SIH 
  
3/13 Godkjenning av referat for ISF 
 
4/13 Instituttrådets myndighet og organisering 


- Saksforelegg vedlagt 
  
5/13 Regnskapsrapport for mai 


- Saksforelegg vedlagt 
 
6/13 Budsjettforslag 2014 


- Saksforelegg vedlagt 
 
7/13  Gammelt odontologibygg og Overlege Danielsens hus 


- Orientering i møte 
 


8/13 Mastergradsutdanning ved instituttet 
- Saksforelegg vedlagt 


 
9/13  Doktorgradsutdanning ved IGS   


- Saksforelegg vedlagt 
 
10/13  Undervisningsregnskap 


- Saksforelegg vedlagt 
 
11/13 Møteplan for instituttrådet 
 Saksforelegg vedlagt 
 
12/13  Referatsaker – hendt siden sist 


- Saksforelegg vedtatt 
 
13/13 Eventuelt 


 
 
21.6.2013 
Alette Gilhus Mykkeltvedt 
Sekretær 
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REFERAT FRA INSTITUTTRÅDET 18. DESEMBER 2012 
 
 
Tilstede: 
 
Gruppe A Eivind Meland 
  Bente Moen 


Trond Riise 
Målfrid Råheim 
Grethe Tell 


   
 


Gruppe B Bård Bogen 
 
Gruppe C Eldbjørg Sanden Søvik 
 
 
Meldt forfall:  Arve Lagreid 
   
Instituttleder Rolv Terje Lie 
 
Administrasjonen  Alette Gilhus Mykkeltvedt 
   Kjell Rune Sæle 
     
 
 
30/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble bedt om at sakspapirene legges på web eller 
lagres på en slik at de kan leses fra lesebrett. 
 
 
31/12 Godkjenning av referat 
Referatet fra instituttrådet 19. september ble godkjent. 
 
 
32/12 Regnskapsrapport for november 
Instituttets totale budsjett for 2012 er på 76 millioner kroner. Det fordeler seg med 44 
millioner på grunnbevilgningen og 32 på den oppdrags- og bidragsfinansierte delen av 
virksomheten. Regnskapet viser at vi har god kontroll på kostnadene og at vi har brukt 
pengene slik som vi planla, dette gjelder både lønn og drift. Prognosen for årets slutt er at vi 
får en overføring på mellom 1 og 1,5 millioner kroner 
 
Vedtak 
Regnskapsrapporten for november ble tatt til etterretning. 
 


 
33/12 Budsjett 2013 
Fra 1. januar vil Institutt for samfunnsmedisinske fag inngå i det nye instituttet Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin (IGS) sammen med Senter for internasjonal helse. 
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Ser vi det nye IGS under ett forventer vi et budsjett for 2013 på omtrent 105-110 millioner 
kroner. Ettersom SIH fortsatt skal være et tverrgående senter ved både fakultet og 
universitet, legges det opp til at det også skal være mulig å kunne følge senterøkonomien 
(annuum) innenfor instituttet.  
 
Vedtak: 


1. Fordelingsmodellen som belønner undervisning og forskning videreføres. 
2. Det settes av 1-1,5 millioner kroner til fordeling til forskningsgruppene. 
3. Det utlyses 400 000 kroner til datainnsamling/tilgang til data/metodehjelp 
4. Det fordeles 3000 kroner per årsverk til faggruppene 


 
 


Sak 34/12 Engelsk navn på Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Institutt for samfunnsmedisinske fag (ISF) skal sammen med Senter for internasjonal helse 
fra 1/1 2013 inngå i et nytt Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS).  
Det engelske navnet for ISF er i dag «Department of Public Health and Primary Health 
Care». For å få konsistens med det norske navnet, synliggjøre den nye globale dimensjonen 
og ivareta sammenslåingen bør betegnelsen «Global» inngå i det nye navnet. Betegnelsen 
«Primary Health Care» kan godt erstattes av det kortere og mer korrekte «Primary Care». 
Dette er fortsatt den beste engelske betegnelsen på primærhelsetjenesten og bør inngå i 
navnet fordi det dekker en stor del av instituttets fagmiljø.  
 
Betegnelsen «Global Public Health» er til en viss grad innarbeidet som betegnelse for det 
gamle Public Health-området, men med et tillegg av nye globale perspektiver, for eksempel 
ved at den tradisjonsrike «School of Public Health» ved UNC i USA har endret betegnelse til 
«School of Global Public Health» (http://www.sph.unc.edu/). 
 
Et alternativ som på denne bakgrunnen gir relativt god konsistens med det nye norske 
navnet og samsvarer med det tidligere engelske navnet til ISF er navnet «Department of 
Global Public Health and Primary Care». Dette navnet er ikke lengre enn det gamle navnet 
og synliggjør de samme fagområdene ved ISF som navnet på det gamle instituttet.   
 
Uttalelse: 
Instituttrådet ved ISF diskuterte valg av engelsk navn på IGS og stiller seg bak 
navneforslaget «Department of Global Public Health and Primary Care». 
    
35/12 Disputaser 


 
 Navn Disputas Forskningsgruppe 


1 Liv Olaug Tveit Walseth 
Change through ethical dialogue. A 
theorethically and qualitative study of lifestyle 
counseling in general practice. 


14.02. Allmennmedisin 


2 Hans-Johan Breidablik 
Selvopplevd helse hos barn og unge. En 
undersøkelse av samvarierende og 
predikerende faktorers betydning for 
selvopplevd helse. 


24.02. Allmennmedisin 


3 T.A. Caroline Hodt-Billington 
Measures of symmetry in gait. Methodological 
principles and clinical choises. 


24.02. Fysioterapi 


4 Svein Reidar Kjosavik 
Prescribing and Prescribers of Psychotropic 
Drugs in Norway. 


02.03. Allmennmedisin 


5 Anniken Hamang 
“Sudden death-Genetic risk” Living with the 


09.03. Genetisk epidemiologi 
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risk of serious arrhythmias and sudden 
cardiac death. 


6 Kjell Hermann Halvorsen 
Drug prescribing quality for older patients. 
Explicit indicators and multidesciplinary 
medication reviews. 


16.03. Allmennmedisin 


7 Tove Dragesund 
Development of a self-reported questionnaire 
in the context of Norwegian psychomotor 
physiotherapy (NPMP). 


26.04. Fysioterapi 


8 Mona Kristin Aaslund 
Treadmill walking with body weight support. 


27.04. Fysioterapi 


9 Mari Bjørkman 
Lesbisk selvtillit - lesbisk helse. Utfordringer 
og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner. 


14.09. Allmennmedisin 


10 Aasne Karine Aarsand 
Diagnosing and monitoring the porphyrias. 
With special emphasis on how to interpret 
changes in urinary porphobilinogen in acute 
intermittent porphyria, differentiate sporadic 
and familial porphyria cutanea tarda and on 
the performance of specialist porphyria 
laboratories. 


2.11. Allmennmedisin 


11 Eirik Abildsnes 
Hvordan samtaler fastlegen med sine 
pasienter om livsstilsendring? 


23.11. Allmennmedisin 


12 Anne Haugstvedt 
Parenting children with type 1 diabetes. 


10.12. Livskvalitet 


13 Iris Brunner 
Modifisert Constraint-Induced Movement 
Therapy (mCIMT) sammenlignet med intensiv 
bimanuell trening for pasienter i akutt og 
subakutt stadium etter hjerneslag. 


17.12. Fysioterapi 


    


 
36/12 Referatsaker – skjedd siden sist 
 
1. Utlyste stillinger: 


 Professor/førsteamanuensis i eldremedisin/sykehjemsmedisin – 2 søkere 
 Førsteamanuensis/universitetslektor -20% -2 stillinger, fysioterapivitenskap – 4 


søkere 
 Professor/førsteamanuensis i allmennmedisin 
 Professor/førsteamanuensis i samfunnsfarmasi/sykehusfarmasøyt – 5 søkere  
 Statistiker – 9 søkere 


  
2. Ny professor: Alice Kvåle – professor i fysioterapivitenskap 
 
3. Nyansatte:  


 Ingvild Sandøy – førsteamanuensis samfunnsmedisin 
 Jan Magnus Bjordal – professor fysioterapivitenskap 
 Ingrid Miljeteig - førsteamanuensis i medisinsk etikk og vitskapsteori 
 Frode Halland – stipendiat registerbaserte studier av familiær risiko 
 Lisa deRoo – postdoktor registerbaserte studier av familiær risiko 
 Hui Zuio – forsker livsstilsepidemiologi 
 Kjersti Halvorsen –  førsteamanuensis, helseledelse 
 Einar Hovlid – universitetslektor, helseledelse 
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 Miriam Hartveit - universitetslektor, helseledelse 


 
4. Ny kjernefasilitet i biostatistikk – fakultetet har vedtatt at denne skal opprettes ved 


IGS i 2013. 
 
 


5.        Nye prosjekter:  
a)Efficacy of Pain Treatment on Depression in Patients with Dementia. A  Randomized 
Clinical Trial of Efficacy –  Forskningsrådet, Bettina Husebø   
b)Improving mental health and end-of-life care in residents of nursing homes: A cluster 
randomized clinical trial of efficacy - Forskningsrådet, Bettina Husebø 
c) Forskerskole i epidemiologi - forskningsrådet 
d) Forskerskole i allmennmedisin - forskningsrådet 
e)NORHED – seed money, ISF 2,5 prosjekter/IGS 8,5 prosjekter 


 
6. Nye professor emeritus: 


 Lorentz Irgens 
 Rolf Moe-Nilssen 
 John Gunnar Mæland 
 


 
37/12  Eventuelt 
Bente Moen viste en film som hun har vært med å lage. Formålet med filmen er å sette fokus 
på seksuell trakassering ved universitetet, skape mer åpenhet og gjøre det lettere å si ifra.  
 
Alette Gilhus Mykkeltvedt 
Sekretær 
7.1.2013 
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INSTITUTT FOR INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 
BUDSJETTFORSLAG 2014 
 


 
4.1 Sammendrag – presentasjon av faglige oppgaver og utfordringer 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin arbeider for bedre helse i alle deler av befolkningen 
gjennom å forske på årsaker til helseproblemer og på kvalitet i primærhelsetjenesten og i lav- og 
mellominntektsland. Forskningen baserer seg i stor grad på nasjonale registre og biobanker, 
kliniske studier og relevant metodeutvikling. Instituttet ønsker å studere helse gjennom hele 
livsløpet og har et fokus på utsatte grupper. Globale perspektiver på helse preger forskningen. 
Gjennom den nye SFFen Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health 
(CISMAC) skal det legges ned stor innsats for å bidra til å bedre mødre og barn sin helse i lav- 
og mellominntektsland. Forskning ved instituttet skjer i hovedsak i regi av tematiske 
forskningsgrupper. Gruppene er instituttets viktigste forskningsstrategiske verktøy. 
 
Det er et mål at postdoc-stipendiater har et utenlandsopphold ved en samarbeidene institusjon. 
Instituttet vil bruke ordningen med forskningstermin aktivt for å hente inn ny kompetanse og 
knytte kontakt med gode internasjonale samarbeidspartnere. Samarbeidet med 
Folkehelseinstituttet, Uni helse og andre institusjoner i vår nærhet skal styrkes og videreutvikles.  
I tillegg vil vi videreutvikle og styrke vårt samarbeid med partnere i sør. 
 
Videre har vi følgende hovedsatsningsområder for kommende periode:   


- Senter for internasjonal helse skal videreutvikles som en tversgående ressurs som skal 
legge til rette for å styrke tverrfaglig samarbeid innenfor fakultet, universitet og opp mot 
sykehuset. 


- Senter for fremragende forskning skal etableres. 
- Instituttet er i ferd å etablere en kjernefasilitet for biostatistisk metodestøtte og 


registerforskning. Denne skal inngå som en av fakultetets kjernefasiliteter, men vil også 
inngå som en sentral del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen «Health Registries 
for Research» som ligger på Forskningsrådets veikart for nasjonal forskningsinfrastruktur. 
Prosektet ønsker å utvikle bedre systemer for sikker behandling og analyse av 
medisinske forskningsdata. 


- Senter for alders- og sykehjemsmedisin skal videreutvikles ved å sikre forankring i det 
primærmedisinske fagmiljøet og utvikle det tverrfaglige samarbeidet med relevante 
partnere.  


- Instituttet har sammen med en rekke partnere sendt søknad om å bli Senter for 
fremragende utdanning med sitt Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i 
primærhelsetjenesten.  


- Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og 
helseøkonomi er lagt til vårt institutt. Programmet er et etter- og viderevidereutdannings-
tiltak rettet inn mot ledere i helsevesenet. Programmet har en ramme på 2,5 millioner og 
årlig opptak på omtrent 60 studenter. Vi er i ferd med å rekruttere ansatte til stillinger 
innen de tre emnene i programmet. 


- Sammen med Uni-Helse ønsker instituttet å utvikle kontaktflaten mot Bergen kommune 
med tanke på øket samarbeid om forskning og utdanning innenfor allmenn- og 







sykehjemsmedisin. Instituttet støtter Uni sitt initiativ til å utvikle forskningsnettverk for 
allmennmedisin.  


 
 


Instituttet vil i 2014 spesielt se på struktur og organisering av undervisningsaktiviteten. Det settes 
i gang et arbeid med å se på mastergradsutdanningene ved instituttet.. Videre er det opprett 
faggrupper innen sykepleievitenskap, fysioterapivitenskap, allmennmedisin, samfunnsmedisin og 
epidemiologi, statistikk, farmasi og genetisk veiledning for å koordinere undervisningen og drive 
pedagogisk utviklingsarbeid. Senter for internasjonal helse er foreløpig en egen faggruppe 
Videre vil vi arbeide med å nyttiggjøre oss av instituttets samlede undervisningsressurser på en 
best mulig måte slik at undervisningen fordeles bedre og vi unngår og måtte kjøpe inn eksterne 
lærekrefter for ordinær undervisning. Målsettingen er at undervisningen som gis fra de ulike 
fagmiljøene i større grad fremstår som en del av en større helhet, på tvers av de ulike 
faggruppene. Undervisningsbelastningen er ulikt fordelt mellom gruppene. Instituttet prøver å 
stimulere til endringer som kan gi en god balanse mellom undervisnings og forskningsoppgaver.     
 
4.2 Budsjettforslag grunnbevilgning 
Tabell 1: Budsjettforslag 2013 Grunnbevilgning  


Annuum 
(GA)


Prosjekt 
(GP)


Kjernefasilite
ter (GP) Totalt


Budsjettramme 2013 (hovedtildeling, art 3900) 52 349         1 414           -              53 763         
Justering for evt. helårseffekt nye tildelinger* -              
Endring antall postdoktorer (pr okt 2013) 320              
Endring antall stipendiater (pr okt-2013) 210              
50% professor i eldremedisin 520              
EVU stillinger (tilsvarende 1,2 årsverk) 804              
20% Professor II helseledelse (overført fra k1) 150              
100 % sjefstatistiker kjernefasilitet 800              
100 % administrativ EVU 700              
Instituttinntekter 2 000           2 500           5 200           10 700         
Overføringer fra 2013 til 2014 -              1 500           -              1 000           
Tilleggsbevilgninger gjennom året* -              
Fagerbergmodellen 400              
Smådriftsmidler 500              


Prioriterte tiltak utenfor rammen*


Nye stillinger?
Driftsmidler til forskning
Andre? 


-              
Sum forventet budsjettramme 2014 57 323         6 844           5 200           69 367          
 
Prioriterte tiltak innenfor eksisterende rammer 
Vi mener det er viktig å holde lønnskostnadene stabile og omtrent på samme nivå som i 2013 for 
å kunne prioritere å tildele driftsmidler til forskningsgruppene som belønning i forhold til innsats 
og resultater knyttet til forskning og undervisning. På denne måten har forskningsgruppene 
mulighet til å styre strategisk og prioritere faglig aktivitet. Vi forventer at størrelsen på 
grunnbevilgningen holdes rimelig stabil. Dette innebærer at antall vitenskapelige årsverk ved 
instituttet også bør holdes rimelig stabilt, og eventuelt reduseres noe for å kompensere for 
lønnstigning. Et annet alternativ er at flere faste vitenskapelige finansieres gjennom ekstern 
finansiering og frikjøp.  







 
Prioriterte forslag vedrørende nybygg 
Instituttet har behov for større og mer egnede undervisningslokaler, komme nærmere de kliniske 
miljøene samt få flere kontorplasser ettersom instituttet ekspanderer. Vi er i prosess med 
Eiendomsavdelingen om å pusse opp fjerde etasje i ODH slik at CISMAC og forskningsgruppen i 
arbeids- og miljømedisin kan flytte inn her. I tillegg er vi utålmodige med å få med klarhet rundt 
tidsplan for rehabiliteringen av Gammelt odontologibygg.  
 
 
4.3 Prioriterte tiltak utenfor rammen/kjernefasilitet 
Instituttet er i ferd med å etablere en kjernefasilitet for registerforskning og dataanalyse. 
Kjernefasiliteten vil betjene fakultetets forskere med tilrettelegging og analyse av registerdata, 
tilknyttede biobankbaserte data og tyngre datasett fra kliniske studier og gi hjelp til bruk av sikre 
dataløsninger.   
 
 
4.4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
Vi har ambisjoner om å øke den bidrags- og oppdragsfinansierte delen av virksomheten. 
Omfanget i 2013 anslås til å ligge på drøye 50 millioner, til tross for oppstart av SFFen og 
igangsetting av nye prosjekter forventer vi en liten reduksjon. Dette skyldes delvis at en del 
prosjekter avsluttes i 2013 og det er ikke kommet like mange nye. I tillegg vil hovedaktiviteten i 
en del av prosjektene skje i våre partnerland i sør og pengene vil overføres dit. Instituttet 
arbeider målrettet med å øke finansieringen fra både EU, NFR og andre. Forskningsaktiviteten 
på instituttet er organisert i forskningsgrupper. Målet er at disse skal arbeide strategisk for å få 
frem gode publikasjoner, etablere internasjonale nettverk og få inn mer ekstern finansiering til 
flere større prosjekter.  
 
Vi har fått tilslag på flere prosjektsøknader i løpet av det siste året som nå er i startfasen og der 
vi forventer full drift i 2014. Dette gjelder både det nye senteret for Alders-  og sykehjemsmedisin 
som har to forskningsrådsfinansierte prosjekt samt bevilgning fra Rieberfondene, samt to 
prosjekter under Forskningsrådets GLOBVAC program, et i Uganda med mental helse hos barn 
og et med fokus på malaria i Etiopia.  
 
Den største satsningen i de kommende årene er selvsagt det nye senteret for fremragende 
forskning The Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) med et 
tiårig budsjett på 300 millioner kroner der 175 er finansiering fra forskningsrådet. CISMAC skal 
bidra til å betre mødre og barn si helse ved å estimere effekten av helsetiltak i låg- og 
mellominntektsland. CISMAC skal driva intervensjonsstudiar på mødre- og barnehelse og 
samarbeide med partnarar over store delar av verda. Omlag 25 fast vitskapleg tilsette vil vere 
knytt til SFF. I tillegg vil delprosjekta engasjere eit stort antall ph.d.-kandidatar, postdoktorar og 
feltarbeidarar, sistnemnte vert tilsett av dei lokale institusjonane. 
 
Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er 
lagt til vårt institutt. Programmet er et etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot ledere i 
helsevesenet. Programmet har en ramme på 2,5 millioner og årlig opptak på omtrent 60 
studenter. Vi er i ferd med å rekruttere ansatte til stillinger innen de tre emnene i programmet. 
 
I tillegg har vi andre nye prosjekter der stillinger er lyst ut og der vi vil tilsette folk i løpet av 
høsten dette gjelder et prosjekt innen allmennmedisin som handler om livsmestingssentre og et 
prosjekt om opptrening etter slag.  
 







Hittil i år er det sendt 26 søknader, de fleste under NORHED programmet hos Norad og til 
forskningsrådet. Totalt er det søkt om 182 millioner kroner. Dette er en økning sammenligning 
med fjoråret. I tillegg kommer søknaden om nasjonal forskningsinfrastruktur for 
helseregisterforskning som er kommet på forskningsrådets veikart og der det sendes ny søknad i 
august. Det er også sendt en søknad til Helse og Rehabilitering.  Videre satser vi på at det går 
søknader til både Allmennmedisinsk forskingsfond, Fysioterapifondet og Samarbeidsorganet i 
løpet av året, og at vi får tilslag på noen av disse.  
 
Tabell 6. Budsjettforslag eksternt finansiert virksomhet (BOA) 2014


Bidrag fra: Innbetalinger Aktivitet


Dekning
bidrag 
(9111)


Egenandel DB 
(9052)


Synliggjøring 
egeninnsats 


(2UiB)
Postdoktorer 


(årsverk)
Stipendiater 


(årsverk)


NFR 25 358             25 173         5 866     78 9 795 4,5 9,2
  -  herav SFF 2 125               2 125           322        5 000
EU 464                   534              141        71
Andre 13 871             15 644         3 598     1 351                           460                      3,5 3,7
  -  Statlig finansiering 2 609               2 609           270        156
  -  Kommunal og fylkeskommunal finansiering -                    
  -  Organisasjoner 643                   643              155        
  -  Gaveforsterkning
  -  Gaver 3 230               4 293           1 086     1 086 3,0 0,5
  -  Nærligsliv/Privat 162                   162              37           23
  -  Stiftelser 6 970               7 680           1 983     33 400 0,5 3,2
  -  Andre 257                   257              67           53 60
Oppdrag 6 808               6 971           1 485     
SUM BOA 46 501             48 322         11 090   1 500                           10 255                 8,0                    12,9                        
 
4.5 Rekrutteringsstrategi 
IGS  har lite avgang for aldersgrensenfør 2017 og 2018, men avganger og oppsigelser i 2012 og 
2013 gjør at vi nettopp har rekruttert innen samfunnsmedisin, internasjonal helse og 
fysioterapivitenskap.  Videre har to nye felt blitt styrket med friske midler, etikk, statistikk og 
alders- og sykehjemsmedisin. I tillegg er vi i ansettelsesprosesser både innen allmennmedisin, 
farmasi, epidemiologi, genetisk veiledning og helseledelse. 
 
Vårt forslag for prioritering av nye stillinger og begrunnelse for disse følger under.  


 
Tabell 5. Rekrutteringsplan 


Avganger (årsverk) 2014 2015 2016 2017 2018 Sum Merknader
Vit. hovedstillinger 1             3                                   4                           8                       
Vit. bistillinger -                   
Tekniske stillinger 1                   1                       


Adminstrative stillinger -                   
Andre (spesifiseres) -                   


Sum avganger -                    1                   1             3                                   4                           9                        
 
Instituttets rekrutteringprioriteringer 2014 - 2023
Stillingstype Fagområde Tidspkt Begrunnelse
1.Profesor/førsteamanuensis Klinisk registerepidemiologi (50%) 2013 Lorentz har gått av med pensjon
2.Profesor/førsteamanuensis Miljø- og arbeidsmedisin 2013 Bente Moen blir leder ved SIH
3.Førsteamanuensis Etikk og global helse 2015 Ingrid Miljeteig
4.Professor/førstemanuensis Internasjonal helse 2016 Knut Fylkesnes går av med pensjon
5.Professor/førstemanuensis Sykepleievitenskap 2017 Natvig går av for aldersgrensen
6.Professor/førstemanuensis Fysioterapivitenskap 2017 Strand- går av for aldersgrensen
7.Professor/førstemanuensis Samfunnsmedisin 2018 Haug går av for aldersgrensen
8.Professor/førstemanuensis Statistikk 2018 Skjærven går av for aldersgrensen
9.Professor/førstemanuensis Allmennmedisin 2018 Bærheim går av for aldersgrensen  
 
4.6 Inntektsoverføringer grunnbevilgning og NFR. Utsatt inntekt EU og annen BOA- 
Overføringene mellom år i prosjektene skyldes forsinket oppstart og lavere aktivitet enn 
forventet. Vi tror at dette kan bøtes på ved hjelp av tettere dialog med prosjektlederne slik at vi 
kan budsjettere mer presist i forhold til når det er realistisk med oppstart av prosjektene og når 
ansettelsene vil være på plass. Den nye prosjektrapporten vil være et veldig godt verktøy for 
dette. Vi vil ha beskjedne overføringer til 2014 
 







Tabell 7. Overføringer (grunnbevilgning) og utsatt inntekt (BOA)


Overført inntekt 2012 Mål 2013 Mål 2014
Grunnbevilgning - annuum 3 157               -               -         
Grunnbevilgning prosjekt 1 206               1 500           -         
Grunnbevilgning kjernefasiliteter -                    -               -         
Sum overføringer 4 363               1 500           -         


Overført inntekt 2012 Mål 2013 Mål 2014
NFR               -4 514           -4 900            -   
  -  herav SFF
EU                    576           -1 424            -   
Andre                4 852            4 253            -   
  -  Statlig finansiering                5 527            6 666            -   
  -  Kommunal og fylkeskommunal finansiering                       -                     -              -   
  -  Organisasjoner                  -535              -535            -   
  -  Gaveforsterkning                       -                     -              -   
  -  Gaver                    644               344            -   
  -  Nærligsliv/Privat                  -569              -569            -   
  -  Stiftelser                  -101           -2 548            -   
  -  Andre                  -114               895            -   
Oppdrag                1 687            1 700            -   
SUM BOA                2 601              -371            -    
 
 
Forslag til vedtak 
Budsjettforslaget til Institutt for global helse og samfunnsmedisin for 2014 vedtas. 
 
 
21062013/ALMY/RTL 
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STRATEGIARBEID FOR MASTERGRADSUTDANNINGEN VED IGS 


 


 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) har et hovedansvar for en rekke 
mastergrads utdanninger som ikke er integrerte løp, men forutsetter relevant 
bachelorutdanning. Disse er i hovedsak organisert under tre programutvalg (PU).    


 


PU: Master i helsefag 


- Sykepleievitenskap 


- Fysioterapivitenskap 


- Genetisk veiledning 


- Radiografi/Bioingeniør 


- Manuellterapi (klinisk master) 


 


PU: Internasjonal helse 


- Internasjonal helse 


- Oral Sciences 


- European Master, (1 år) 


 


PU: Helseledelse 


- Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi (erfaringsbasert master) 


 


Instituttet ønsker en gjennomgang av porteføljen og innretningen av 
mastergradsutdanningene for å vurdere om vi utnytter de faglige ressursene riktig og svarer 
på de behovene som finnes ute i samfunnet. Mastergradsprogrammene har ikke vært 
gjennom en revisjon siden de ble startet opp, selv om noen nye program er kommet til etter 
hvert.   


 


Det er ønskelig at det vurderes om vi kunne samle flere vitenskapelige mastergrader i en 
felles grad med felles PU og om “Public Health” burde innføres som felles betegnelse eller 
som merkevare. Det må vurderes om det skal legges inn nye studieretninger som fanger opp 
instituttets faglige bredde og om fellesdelen i programmet utnytter ressursene riktig.   
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Instituttet ønsker å gå i dialog med fakultetet om å oppnevne en strategigruppe som kan 
vurdere de overordnede sidene ved en slik gjennomgang. Gruppen bør vurdere spørsmål 
som usikkerhet og sårbarhet knyttet til studenttilstrømning og samfunnets behov framover. 
Den bør vurdere hva andre aktører (for eksempel HiB og UiO) gjør og vurdere hvilken rolle 
IGS/MOF bør ha de neste 10 år. Bør vi for eksempel satse på å utdanne lærere for 
høyskolene, spesialister innenfor profesjonene, forskere, helsebyråkrater eller andre typer 
fagfolk. Hvilke er IGS sine faglige og strategiske fortrinn? Utnytter vi vår kompetanse på 
metode, global helse, registre etc. på en optimal måte? Utnytter vi vårt tverrfaglige potensiale 
optimalt? Hvordan kan vi best rekruttere til og markedsføre mastergradsutdanningen 
framover? 


 


Gruppen bør ha bred sammensetning som dekker alle de aktuelle fagområdene ved IGS og 
eventuelle eksterne representanter.  


 


Forslag til vedtak 


Instituttrådet støtter opprettelsen av en bredt sammensatt strategigruppe som kan se på 
mastergradsutdanningene med mandat som antydet over og ser fram til å behandle et slikt 
strateginotat. 


 


 


20.6.2013/RTL 








Vedlegg Sak 5 Regnskapsrapport for mai


PROSJEKTPORTEFØLJE INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN per juni 2013
Prosjektnavn Finansieringskilde Startdato Sluttdato Prosjektleder Avtalebeløp: Forbruk hittil: Rest:
Denosumab protocol 522 revider Annet Utland 01.01.2011 31.12.2021 Tell, Grethe S 31 714 723 727 605 30 987 118
Priorities NFR 20.12.2011 01.03.2017 Norheim, Ole Frithjof 15 000 000 4 521 448 10 478 552
Pro PEP NFR 01.06.2008 31.12.2013 Tylleskär, Thorkild 14 837 115 13 918 881 918 234
TB Trials NFR 01.06.2008 31.12.2012 Grewal, Harleen 14 671 658 12 545 939 2 125 719
Støyprosjekt Statlige etater 01.01.2012 31.12.2015 Moen, Bente Elisabeth 13 385 000 5 995 213 7 389 787
OMEVAC NFR 01.06.2008 31.12.2012 Tylleskär, Thorkild 9 654 411 9 794 407 -139 996
MalTrials NFR 02.11.2012 01.05.2017 Lindtjørn, Bernt 9 471 000 383 405 9 087 595
NOREPOS NFR 01.01.2009 31.12.2013 Tell, Grethe S 9 301 100 9 543 515 -242 415
NOMA Sandwich Program Statlige etater 01.01.2009 31.12.2013 Langeland, Nina 8 978 128 7 056 019 1 922 109
NFR Ent-Vac 1/9-08 NFR 01.09.2008 30.06.2013 Sommerfelt, Halvor 8 896 733 8 982 678 -85 945
NOMA Statlige etater 01.06.2008 31.12.2013 Robberstad, Bjarne 8 695 560 7 469 991 1 225 569
A woman's reproductive success NFR 01.07.2012 30.06.2016 Skjærven, Rolv 7 329 000 864 454 6 464 546
Focus on Nutrition NFR 01.06.2008 31.12.2012 Strand, Tor A 7 227 919 7 227 706 213
Searching for HIV-prevention NFR 01.06.2008 31.12.2012 Fylkesnes, Knut Martin 6 987 330 6 889 090 98 240
Strenghtening HR 2006-2010 Næringsliv/privat 01.06.2008 01.03.2013 Blystad, Astrid 6 571 000 6 529 212 41 788
NOMA-2010/12841 Statlige etater 01.07.2010 31.12.2014 Fylkesnes, Knut Martin 6 000 000 3 608 656 2 391 344
Medicines and pat.safety NFR 01.09.2009 22.11.2015 Holst, Lone 6 000 000 4 624 382 1 375 618
mVAC NFR 01.01.2010 31.12.2013 Tylleskär, Thorkild 5 400 000 4 961 352 438 648
Shift work, sleep and health NFR 01.01.2009 31.12.2013 Bjorvatn, Bjørn 4 973 437 4 959 872 13 565
TB Trials II NFR 05.12.2012 31.12.2016 Grewal, Harleen 4 900 000 6 555 4 893 446
NUFUResTub Statlige etater 01.06.2008 31.12.2012 Grewal, Harleen 4 766 097 4 766 097 0
Tilpasset fysioterapi for pasi Stiftelser 01.05.2011 31.08.2015 Strand, Liv Inger 4 700 000 2 419 609 2 280 391
See the child NFR 01.01.2013 30.05.2017 Engebretsen, Ingunn Marie 4 603 000 170 251 4 432 749
Methods for gene-environment i Gaver som utløser gaveforsterknin 01.01.2013 31.12.2015 Lie, Rolv Terje 4 500 000 19 992 4 480 008
Samarbeid om alders-og sykehje Stiftelser 01.07.2012 31.12.2014 Husebø, Bettina 4 200 000 970 783 3 229 217
Extended stroke unit NFR 01.01.2009 30.06.2013 Skouen, Jan Sture 4 048 353 3 253 287 795 066
GESOMO Statlige etater 01.06.2008 01.03.2013 Blystad, Astrid 3 985 317 3 846 780 138 537
Stopenterics EU tilskudd/tildeling fra rammepro 01.11.2010 31.10.2014 Sommerfelt, Halvor 3 960 050 1 948 782 2 011 268
Denosumab protocol 521 Annet Utland 01.08.2010 31.12.2012 Tell, Grethe S 3 931 963 4 082 128 -150 165
Biobank Norge NFR 01.01.2011 31.12.2013 Lie, Rolv Terje 3 800 000 1 619 886 2 180 114







Inflammatory markers, kynunren NFR 01.03.2011 31.12.2015 Eussen, Simone 3 660 669 1 058 125 2 602 544
Fredskorpset II Statlige etater 20.08.2010 15.10.2012 Nilsen, Rune 3 276 000 2 366 633 909 367
Registry based reprod. health Statlige etater 01.06.2008 31.12.2012 Lie, Rolv Terje 2 961 107 2 450 721 510 386
Nytt fokus på balanse og gang. Stiftelser 01.01.2010 31.12.2013 Strand, Liv Inger 2 900 000 2 379 585 520 415
NUFUOccupa Statlige etater 01.06.2008 31.12.2012 Moen, Bente Elisabeth 2 835 694 2 835 694 0
EMAPS Statlige etater 01.06.2008 31.12.2012 Lindtjørn, Bernt 2 732 774 2 732 774 0
Fredskorpset III Statlige etater 01.01.2012 01.06.2013 Nilsen, Rune 2 730 000 2 044 216 685 784
Health effects related to envi NFR 01.01.2009 31.12.2012 Bråtveit, Magne 2 680 000 2 678 437 1 563
Predictive factors and long-te Stiftelser 15.05.2012 14.05.2016 Strand, Liv Inger 2 640 000 827 748 1 812 252
FAktA Stiftelser 01.08.2013 31.07.2017 Strand, Liv Inger 2 640 000 0 2 640 000
Nutrition and child health Statlige etater 01.06.2008 01.05.2012 Tylleskär, Thorkild 2 444 076 2 373 394 70 682
NUFU10074CapBuild Statlige etater 01.06.2008 31.12.2011 Sommerfelt, Halvor 2 438 539 1 276 469 1 162 070
Life after severe obesity Stiftelser 01.01.2012 31.12.2014 Strand, Liv Inger 2 340 000 1 187 768 1 152 232
Suppl.of folic acid 01.07.2008 31.12.2012 Strand, Tor A 2 279 352 2 303 937 -24 586
mCIMT Stiftelser 01.01.2009 31.12.2012 Strand, Liv Inger 2 263 035 2 263 034 1
Folate metabolism and cancer Gaver som utløser gaveforsterknin 01.04.2009 31.12.2012 Bjørge, Tone 2 205 750 2 205 750 0
SYKEFRAVÆR NFR 01.07.2008 31.12.2013 Grasdal, Astrid Louise 2 064 000 2 022 005 41 995
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328 047 646 205 545 955 122 501 691





