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REFERAT FRA INSTITUTTRÅDET 26. JUNI 2013 
 
 
Tilstede: 
 
Gruppe A Tone Bjørge 

Bernt Lindtjørn 
  Målfrid Råheim 

Grethe Tell 
   

 
Gruppe B Ingvild Fossgard Sandøy 
 
Gruppe C Kjell Rune Sæle 
 
Gruppe D Tormund Njølstad 
 
Meldt forfall:  Stian Solumsmoen (gruppe D) 
  Astrid Blystad (gruppe A) 
  Bjarne Robberstad (gruppe A) 
  Rolv Terje Lie (gruppe A) 
   
 
Stedfortreder for instituttleder Anne Kjersti Daltveit 
 
Administrasjonen    Alette Gilhus Mykkeltvedt 
     
 
 
1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
 
2/13 Godkjenning av referat fra SIH 

Referatet fra instituttrådet 21. desember 2012 ble godkjent. 
 
 
3/13 Godkjenning av referat fra ISF 

Referatet fra instituttrådet 18. desember ble godkjent 
  
 
4/13 Instituttrådets myndighet og organisering 

Saksforelegg fra fakultetsstyre av 10.4  
To oppfølgingspunkt til neste møte: 

 1) Det skal utarbeides et særskilt reglement for instituttrådet ved IGS 
 2) Stedfortreder for instituttleder skal godkjennes av instituttrådet. 

 
 
5/13 Regnskapsrapport for mai 

Saksforelegg av 20.6  
Innspill om at Senter for internasjonal helse sin virksomhet/økonomi bør bli mer synlig i 
regnskapsrapporten. 
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Vedtak: Instituttrådet tar regnskapsrapporten per mai til etterretning 
 
 

6/13 Budsjettforslag 2014 
Saksforelegg av 21.6 . Det ble gjort et par presiseringer i teksten. Videre kom det 
innspill om at forsknings- og faggrupper bør involveres i budsjettprosessen utover 
høsten og gis mulighet til å komme med innspill både i forhold til tiltak utenfor rammen 
og i forhold til strategiske satsninger og utlysninger. 
 

 Vedtak: Budsjettforslag for 2014 vedtas. 
 
7/13  Gammelt odontologibygg (GOB) og Overlege Danielsens hus 

Det ble orientert om at Eiendomsavdelingen pusser opp fjerde etasje i ODH med sikte 
på innflytting av CISMAC og forskningsgruppen i arbeids- og miljømedisin i januar 
2014. 
Skisseprosjekt for GOB er i gang, men utsatt forventet innflytning til 2016/2017. 
 
 

8/13 Strategiarbeid for mastergradsutdanningen ved instituttet 
Saksforelegg av 20.6. Ettersom det ble en endring i saksfremlegget, gjengis innholdet 
her: 
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.   

På bakgrunn av en analyse av dagens sitasjon, som vil innebære å vurdere spørsmål som 
usikkerhet og sårbarhet knyttet til studenttilstrømning til de ulike masterprogrammene, og hva som er 
samfunnets behov framover. Det bør inngå i vurderingen hva andre aktører (for eksempel HiB og UiO) 
tilbyr av masterutdanninger innen våre fagfelt, og hvilken rolle skal IGS/MOF ha/bør ha i de neste 10 år i 
dette landskapet. 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/metodologi, klinisk forskning, global helse, registre, 
utvikling av teorigrunnlag etc. på en optimal måte? Utnytter vi vårt tverrfaglige potensiale optimalt? 
Hvordan kan vi best rekruttere til og markedsføre mastergradsutdanningen framover? 

Med denne analysen som bakgrunn skal det vurderes om vi er tjent med å samle flere 
vitenskapelige mastergrader i en felles grad med felles PU, og om “Public Health” kan være felles 
betegnelse eller som merkevare. Det må også vurderes om det skal legges inn nye studieretninger som 
fanger opp instituttets faglige bredde og om fellesdelen i programmet utnytter ressursene riktig.   

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

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

 
 

9/13  Doktorgradsutdanning ved IGS   
Saksforelegg av 19.6 
Vedtak: Instituttrådet tar orienteringen om doktorgradsutdanningen ved instituttet til 
etterretning.  

 
 
10/13  Undervisningsregnskap 

Saksforelegg av 22.5 
Vedtak: Instituttrådet tar undervisningsregnskapet for 2012 til etterretning. 
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11/13 Møteplan for instituttrådet 
 Saksforelegg av 20.6 
 Vedtak: Møteplan for instituttrådet vedtas 
 
 
12/13  Referatsaker – hendt siden sist 
Saksforelegg av 13.6 
 
 
37/12  Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt 
 
 
Alette Gilhus Mykkeltvedt 
Sekretær 
26.6.2013 


