
UNIVERSITETET I BERGEN             
Institutt for global helse og samfunnsmedisin         

     
 

 
REFERAT FRA INSTITUTTRÅDET 4. DESEMBER 2013 
 
 
Tilstede: 
 
Gruppe A Astrid Blystad 

Bernt Lindtjørn 
Bjarne Robberstad 
Rolv Terje Lie (instituttleder) 

   
Gruppe B Ingvild Fossgard Sandøy 
 
Gruppe C Kjell Rune Sæle 
 
Gruppe D Stian Solumsmoen 
 
Meldt forfall:    

Målfrid Råheim (gruppe A)   
Mette Thobro (gruppe D) 

 
   
Administrasjonen  Alette Gilhus Mykkeltvedt 
     
 
 
 
28/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
 
29/13 Godkjenning av referat  

Referatet fra det ordinære instituttrådet 18. september og fra det ekstraordinære 
rådsmøtet 25. oktober ble godkjent. IGS høringsuttalelse om ny studieplan i medisin 
ligger her http://www.uib.no/igs/om-instituttet/instituttraad-igs 
 

 
30/13  Økonomirapport for oktober 
 Vedtak: Instituttrådet tar regnskapsrapporten for oktober til etterretning 
 
 
31/13 Budsjett for 2014 

Vedtak:  
1. Fordelingsmodellen som belønner undervisning og forskning videreføres for 

forskningsgruppene.  
2. De fast vitenskapelig ansatte i 100% stilling på SIH som ikke tilhører en formalisert 

forskningsgruppe autorisert av instituttrådet, vil få 20 000 kroner hver i annuum, 
beløpet avkortes i forhold til stillingsprosent. 

3. Det settes av 1-1,5 millioner kroner til fordeling til forskningsgruppene. 
4. Det fordeles 3000 kroner per årsverk til faggruppene. 
5. Det settes av 100-200 000 kroner til undervisningstiltak. 
6. Instituttet vil utarbeide en modell for å identifiseres og belønne undervisningskvalitet. 

Sak om dette vil bli lagt fremfor rådet i februar. 
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32/13 Instituttets undervisningsstrategi 2014-2017 

Vedtak: Ledelsen får fullmakt til å be faggruppene bearbeide sine innspill og blant 
annet inkludere visjoner for sitt fagområdet og prøve å konkretisere innholdet enda 
mer. Rolv T sender bestilling til faggruppene. 

 
Deretter vil ledelsen utarbeide et samlet forslag til undervisningsstrategi for instituttet. 
Forslag til ny undervisningsstrategi for IGS for perioden 2014 – 2017 legges frem i 
instituttrådet 12.februar. 

 
 
33/13  Opprettelse av to nye forskningsgrupper 

Vedtak Følgende to nye forskningsgrupper opprettes etter at forskningsgruppen 
Global health: Ethics, economics and culture deles i to: 

 
1. Forskningsgruppe for globale helseprioriteringer  

På  engelsk: Research group on global health priorities   
  Ledes av Kjell Arne Johansson i 2014 deretter tar Ole F Norheim over 
 

2. Forskningsgruppe for global helseantropologi  
På engelsk: Research group on global health anthropology  
Ledes av Astrid Blystad første året, deretter tar Kari Marie Moland over 

 
 
34/13 Nytt navn på forskningsgruppe 

Vedtak: 
Forskningsgruppe for helsefaglig livsverdensforskning endrer navnet til  
Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning 
På engelsk: Research group for Phenomenological Studies in Health Sciences 

 
 
35/13 Undervisningssituasjon i samfunnsmedisin- orienteringssak 

Det er viktig at man får en rettferdig fordeling av undervisningen, 
undervisningsregnskapet for 2013 vil bli lagt frem for rådet på møtet i juni. 

 
 
36/13Referatsaker – hendt siden sist 

Saksforelegg ligger i innkallingen. 
 
 
37/13  Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt 
 
 
Alette Gilhus Mykkeltvedt 
Sekretær 
13.12.2013 


