
Universitetet i Bergen 
Det psykologiske fakultet 

Senterråd  

Senter for krisepsykologi 

  

  

    Sak: Møte nr.2/19 

Arkivsaksnr.:  2019/2374   Møte: 15.05.2019 

 _____________________________________________________________ 

 

Innkalt: 

Jarle Eid Senterleder 

Pål Kristensen Faste vitenskapelige ansatte 

Iren Johnsen Midlertidig vitenskapelige 
ansatte 

Ragnhild Årø Vara Studentrepresentant 

Unni Heltne Administrativ ansatte 

Nina Mevold Ekstern 

Hans Olav Instefjord Ekstern 

 

Forfall: 

Iren Johnsen – midlertidig vitenskapelige ansatte 

 

Sekretær: 

Gøril Vikøren Nøkleby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksliste: 

I 2019/ 
 
Vedtaksforslag: 

Godkjenning av saksliste 
 
Sakslisten godkjennes 

II  Protokoller  

 Undervisningsutvalg 01/19 
 

III  Orienteringssaker 

 Møte 01/19 Undervisningsutvalget 

 Dialog med fakultetsledelsen 

 Flytteprosess til Møllendalsbakken 9 

 Publiseringstall 2018 

 Nye forskningssøknader 

 Studentstipendsøknader høsten 2019 

10/19  
 
Vedtaksforslag: 

Økonomirapport og langtidsprognose 
 
Senterrådet tar oppdatert budsjett til orientering 

11/19  
 
Vedtaksforslag 

Forslag til nye budsjettavsetninger fra høsten 2019 
 
Senterrådet imøteser sak om nye budsjettavsetninger på neste 
rådsmøte   

12/19  
 
Vedtaksforslag: 

Senterstrategi – handlingsplaner for utdanning og forskning 
 
Senterrådet tar handlingsplanene til orientering med tillegg av de 
merknadene som fremkom på møtet 

13/19  
 
 
 
Vedtaksforslag: 

Konsortieavtaler ifm Norpart 2019-2023. 

 Høgskolen Innlandet og Vietnam 

 Universitetet i Oslo og Nepal 
 

Senterrådet tar saken til orientering.  

14/19  
 
 

Eventuelt 

 Forslag til oppnevning av nytt medlem / varamedlemmer til 
rådet. 

 Møtedatoer høsten 2019 
-forslag til alternative datoer:  

 Onsdag 4. september etter lunsj 

 Onsdag 16. oktober kl. 0900 

 Onsdag 13. november kl. 0900 

 Onsdag 11. desember, kl. kl 0900 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

Sak 10/2019 Overordnet økonomisituasjon 

Hovedtrekket ved senterøkonomien er den årlige tildelingen på 10 000 000 NOK øremerket 
Senter for krisepsykologi. Senteret kan forvalte disse midlene selv, men tildelingen skal dekke 
alle kostnader knyttet til senterets drift, som lønn, husleie, reise, drift, inventar, forskning og 
undervisning.  

Budsjett for 2019 ble vedtatt av senterrådet januar 2019. Den økonomiske prognosen har 
endret seg noe siden vedtaket, blant annet på grunn av utsatt tilsetting i flere stillinger og 
utsikter til redusert husleiekost, noe som får betydning for senterets økonomi i 2019 og på 
lengre sikt.  

Revidert budsjett for 2019 med langtidsprognose pr.1.april 2019 

 

BUDSJETT Regnskap 
2018 

Årsbudsjett  
2019  

Årsbudsjett  
2020  

Årsbudsjett  
2021 

Årsbudsjett  2022 

Inntekter           

Bevilgning fra stortinget 10 000 000 10 300 000 10 609 000 10 927 270 11 255 088 

Kursinntekter 411 031 250 000 300 000 300 000 300 000 

Husleieinntekter fra klinikken 589 242         

 Mentorordning  400 000    

Ekstra bevilgning Utøya   650 000  650 000      

overføring fra året før 5 100 000 7 088 365 5 540 011 1 913 051 -595 972 

            

Sum inntekter 16 100 273 18 938 365 16 999 011 12 940 322 11 359 116 

            

Kostnader           

Lønn 6 662 187 10 406 423 12 635 003 11 725 626 10 332 265 

Studentstipend 50 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Harvard tjenester   275 000 275 000 275 000 275 000 

*Husleie Fortunen 1 867 023 1 173 893 982 920  0 0 

*Husleie Møllendalsbakken  583 333 721 000 742 630 764 909 

Reisekost 135 353 400 000 400 000 400 000 458 333 

Andre driftskostnader 1 387 708 743 037 743 037 443 037 443 037 

Frikjøp Boa -648 863 -700 000 -700 000 0 0 

Sum Kostnader 9 011 908 12 748 354 15 185 960 13 036 293 11 723 544 

      
Overføre til neste År 7 088 365 5 540 011 1 913 051 -595 972 -1 464 428 



*Husleie i oppsettet er Fortunen (ca 1 277 000.- pr.år) tom oktober 2020 
 MB (ca 700 000.- inkl årlig regulering) fom mars 2019 

 

 

 

Ansettelser 
Senteret er i en oppbyggingsfase og tilsettingen av følgende stillinger er i prossess pr.idag.: 

 

Stillingstittel Stillings % Kommentar 

Professor/ førsteamanuensis 
helsefremming/ alvorlig sykdom 

100 Tidligst fra september 2019 

Førsteamanuensis sorgforskning 100 Tidligst fra september 2019 

Professor/førsteamanuensis 
psykometri 

100 Utlyses pånytt og antatt tilsetting tidligst fra 
januar 2020 

Professor i Klinisk psykologi 50 Avtalt fra september 2019 

Førsteamanuensis medisinske 
basalfag 

50 Beregnet fra januar 2020 

Harvard professorer  5% Avtalt fra september 2019 

 

Stillingene var budsjettert med oppstart tidlig i 2019, men selve ansettelsesprosessen har tatt 

lengre tid enn estimert, så lønnskostnadene er tilsvarende forskjøvet i revidert budsjett og 

prognose.  

 

Husleie og lokasjon 

 

Senterrådet vedtok i sak 08/19: 

a. Senterrådet anbefaler at EIA/UiB etablerer en langsiktig leieavtale som sikrer Sfk 16-18 

kontorarbeidsplasser i MB-9 fra våren 2019. 

b. Senterrådet gir sin tilslutning til at senterledelsen har dialog med ansatte, klinikken og 

fakultetet om videre bruk av arealene i Fortunen 7. 

Avtalen som UiB (Eiendomsavdelingen) har inngått med Helse Bergen HF i Møllendalsbakken 9 

som vil gi Sfk 16-18 kontorplasser (13 kontor) til ca 700 000 kr i året. Dette vil dekke 

kontorbehovet for senterets ansatte i 50% stilling eller mer, i tillegg til at det også vil gi 2-3 

gjestekontorplasser. Lokalene i MB-9 er nyoppusset med flere møterom, kantine, moderne IKT-

fasiliteter, treningsfasiliteter og nærhet til Alrek/Helse Bergen. 

UiB (Eiendomsavdelingen) har i dag en avtale med huseier i Fortunen 7 som løper til oktober 

2020, uten avtalefestet mulighet til oppsigelse. I Fortunen 7 er en del av arealet fremleiet til 

Klinikk for krisepsykologi AS og UiB disponerer ti store kontoret (pr.idag innredet til 13 

kontorplasser),  ett møterom, toalett og spiserom. Sfk sin andel av husleie i Fortunen 7 er pr i 

dag kr 1 277 000 pr.år.  

I og med at samtlige av Sfk sine ansatte i 50% stilling eller mer har fått gode kontor og 

arbeidsforhold i MB-9 til en vesentlig lavere kostnad enn i Fortunen 7 er det ønskelig å avvikle 



leieforholdet i Fortunen fra august 2019. Senterledelsen har dialog med fakultetsledelsen og 

Eiendomsavdelingen om dette med sikte på å unngå at senteret blir belastet med husleie både i 

Fortunen 7 og MB-9: 

 Dersom senteret må oppfylle husleieavtalen i Fortunen 7 helt frem til oktober 2020, 

samtidig som avtalen i MB løper fra mars 2019 vil det ha en negativ innvirkning på 

senterets økonomi som vist nedenfor.  

ÅR Husleie 
Fortunen * + 
MB** 

Bunnlinje i budsjett 
(overføring til neste år) 

 2019 1 873 893 5 540 011 

 2020 1 682 920 1 913 051 

 2021    742 630   -595 972  

2022     764 909 -1 464 428 

   

*Fortunen med leie ut oktober 2020 
*MB med UiBs andel fra mars 2019 

 Dersom UiB/Eiendomsavdelingen (som forvalter leieavtelen med Fortunen) finner andre 

leietakere eller huseier går med på å løse UiB fra avtalen og får inn nye leietakere vil 

dette derimot gi senteret en vesentlig bedre driftsøkonomi som vist nedenfor. 
 

*Fortunen med leie ut oktober 2019 
*MB med UiBs andel fra mars 2019 

 

 

 

 

 

EVU og kursinntekter 

Undervisningsutvalget har opprettet fire nye emner. To for egne/internasjonale studenter og to 
etter- og videreutdanningsemner (EVU). De to EVU-kursene PSYK 643 Sosial nettverksstøtte til 
kriserammede og PSYK644 Krise og katastrofepsykologi vil bli godkjent av fakultetsstyret 8. mai 
og kursene vil bli utlyst med sikte på oppstart høsten 2019. Senteret har i dialog med “UIB 
Videre” som har ansvar for EVU kursene og rådgiver for EVU-kurs på fakultetet beregnet et 
budsjett pr EVU emne basert på 15 betalende studenter som vist nedenfor.  

 

Antall studenter 15 studenter á kr 18 000 25 studenter kr 18 000 

Emneavgift 270 000 450 000 

Honorar undervisning 120 000* 120 000* 

Kostnader under samling (lunsj mm) 27 600 41 600 

Sensurkost - ekstern 15 000 15 000 

Sensurkost – intern 15 000* 15 000* 

ÅR Fortunen * 
+MB** 

Bunnlinje i budsjett 
(overføring til neste år) 

2019 1 554 893 5 859 012 

2020    720 000 3 194 972 

2021    742 630    685 949     

2022    764 909   -182 507 

   



Emneansvar 50 000* 50 000* 

Admin ifm samlinger 12 000* 12 000* 

Administrasjonskost til fakultetet 27 000 45 000 

Overskudd 3400* 151 000* 

 
Dersom ansatte ved senteret kan dekke opp all undervisning, intern sensur, emneansvar og 
praktisk gjennomføring av samlinger vil hvert av EVU kursene kunne gi et overskudd på fra 200 
000 (18 studenter) til 348 400 (25 studenter). Tatt i betraktning usikkerhet knyttet til påmelding 
og gjennomføring er det i budsjettet lagt inn et estimert overskudd på 150 000 pr kurs.  

Publiseringspoeng og inntekter 

Senteret hadde gode publiseringstall for 2018 og er inne på “topp 10” oversikten til UiB over 

enheter med flest publiseringspoeng pr.ansatt. Vi hadde 2.53 gj.snitt publikasjonspoeng 

pr.førstestilling1. I 2018 publiserte Sfk 11 artiker (periodika og antologi), hvorav to artikler på 

nivå 2. Hvert publikasjonspoeng gir ca 23.000 .- i publikasjonsmidler. Disse midlene fordeles 

mellom UiB og fakultetet, uten noen direkte inntekt for senteret som enhet.  

Interaksjon med fakultetet 

 

Med bakgrunn i vedtaket fra senterrådet 23.01.19 har vi i informasjonssak til Fakultetetstyret 

videreformidlet senterrådets oppfatning rundt administrasjonskostnader til fakultetet («overhead»). 

Dette er derfor ikke tatt med i budsjettet og langtidsprognosene.  

Andre inntekter 

 

UTØYA-bevilgning 

Bevilgning Stortinget   1 300 000 

    

Lønn vit.ass Anita Fjærestad 100% i 2019  427936 

Utstyr Anita   10 000 

Andre kostnader  20 000 

Reisekostnader i forb med innsamling 2019-2020  220 000 

Lønnsandel Kari Dyregrov 10% 2019-2020  111 264 

Lønnsandel Iren Johnsen 20% (perm fra sommer 2019)  110 800 

Lønnsandel Pål Kristensen 40% 2019-2020  400 000 

Total     1 300 000 

 

LUB tildeling 

Vi har fått en mindre tildeling fra Landsforeningen Uventet Barnedød på 150 000 for å bidra med 

forskning rundt sorg.  

                                                           
1 Professorer, førsteamanuenser, høyskolelektorer, forskere og postdocer med førstekonpetanse 



NORPART-prosjekter 

Se sak 13/2019 

Sak 11/19: Orientering om forslag til nye budsjettavsetninger 
 

Senterets budsjettprognose for perioden 2019 til 2022 viser at det kan være rom for å vurdere nye 

budsjettavsetninger fra høsten 2019 dersom det blir mulig å avvikle leieavtalen i Fortunen 7 og en lykkes 

med å rekruttere tilstrekkelig deltakere til de to nye EVU kursene.  

Siden det er usikkerhet knyttet til et mulig økt økonomiske handlingsrom ønsker senterledelsen I første 

omgang å høre rådets anbefalinger mht innretning på nye satsninger og prioriteringer.  Dette vil bli fulgt 

opp på neste rådsmøte I september.  

På bakgrunn av senterets strategi og handlingsplaner for forskning og utdanning vil følgende nye 

budsjettavsetninger kunne være aktuelle:  

 Senteret har I dag 2 stillinger som vitenskapelig assistent. Den ene av disse er en 100% stilling 

finansiert over ekstra tildeling til Utøya prosjektet og kontrakten avsluttes i februar 2020. Det 

kan være aktuelt å vurdere en forlengelse av denne stillingen med inntil 6 mnd eller en utlysning 

av en ny 50% stilling over 12 mnd knyttet til det videre arbeidet med Utøya prosjektet.  

 

 De to Norpart prosjektene med hhv HINN (Vietnam) og UiO (Nepal), samt søknaden til NFR/ 

Norglobal-2 har vist at senterets internasjonale satsning har potensiale til å kunne utvikles 

videre og forsterkes. Det kan være aktuelt å vurdere om senterets internasjonale virksomhet 

kan styrkes ytterligere ved å tilføre en ny 20% stilling til dette området.  

 

 Senterets profil på kriser, sorg og traumatiske hendelser har en tydelig innretning mot 

overlevende og innsatspersonell sine reaksjoner etter at katastrofen har skjedd. Det er 

imidlertid også behov for å ha kompetanse om beredskap, forebygging av ulykker, terror og 

katastrofer, samt operativ ledelse. Bergen kommune sin invitasjon til UiB/Sfk om å bidra inn mot 

”Beredskapens hus” understreker dette. Det kan derfor være aktuelt å tenke seg at senteret 

knytter til seg kompetanse på beredskap/operativ ledelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12/2019 Handlingsplaner 2019 for undervisning og forskning 
 

Traumatisk stress 
Fra strategiplanen: 

Barn, unge og voksne kan bli eksponert for traumatisk stress som følge av krig, terror, vold, overgrep, 

ulykker og katastrofer. Det er behov for mer kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon, forløp og 

behandling av posttraumatisk stressforstyrrelse og komorbide tilstander hos overlevende og 

innsatspersonell etter krig, katastrofer og ulykker. Senterets deltakelse i Bergen Center for Brain 

Plasticity (BCBP) vil gi muligheter til å gjennomføre nyskapende forskning av høy kvalitet på konsentrerte 

behandlingsformer for PTSD. 

Handlingsplan: 

Tid Oppgave 

 Vår 2019 

Vår 
2019 

Forberede prosjektbeskrivelse Sør Afrika og rekruttere studenter. 
- Prosjektbeskrivelse og søknad til REK 
- Avtaler med Sør Afrika/ Summit Clinic 

Vår 
2019 

Forberede prosjektbeskrivelse Forsvaret (fregattforlis) 
- Prosjektbeskrivelse under arbeid 
- Søknad til REK før ferine/like over sommeren 

Vår 
2019 

Undervisning  
- Undervisning profesjonsutdanningen I psykologi 

Vår 
2019 

Studentstipendiat “frykt for vann” 
-veilede student som har stipend våren 2019 
-velge ut student for stipend høst 2019 etter søknad 

Vår 
2019 

Ferdigstille bokprosjekt - Operativ psykologi 

 Haust 2019 

Høst 
2019 

 Studentstipendiater “Sør Afrika” 
- veilede studenter som påbegynner stipend høsten 2019 

Høst 
2019 

Forberede datainnsamling Sør Afrika 
- Planlegge, revidere REK søknad 
- Samarbeidsmøte I Cape Town 

Høst 
2019 

Sjøforsvaret- Personelloppfølging etter forlis 
- Påbegynne prosjekt og stipendiatperiode 

Høst 
2019 

Undervisning 
-profesjonsstudeit i psykologi 
- Nytt EVU kurs i krise og katastrofepsykologi 

Høst 
2019 

Publisere og formidle innen traume og krisepsykologi 
 



 

 

Mestring av alvorlig sykdom 
Fra strategiplanen: 

Alvorlig livstruende somatisk sykdom innebærer en stor belastning for den som rammes og den 

nærmeste familie. Senter for krisepsykologi har gjennom en årrekke arbeidet med barn og familier som 

lever med alvorlig somatisk sykdom, som for eksempel kreftsykdom. Det er en målsetting for senteret å 

videreføre og utvikle vårt anerkjente nasjonale og internasjonale samarbeid om denne forskningen. 

Handlingsplan: 

Senter for krisepsykologi (Sfk) skal være et ledende senter for forsking, utdanning, innovasjon og 

formidling for å fremme helse og livskvalitet og redusere sosial ulikhet i helse hos barn, unge og voksne 

som lever med alvorlig somatisk sykdom. 

Tid Oppgave 

 VÅR 2019 

Vår 
2019 

Prosjektledelse og datasamling i hyperbarprosjektet HUS/SFK 
 

Vår 2019 Prosjektledelse og datasamling i Askøyprosjektet – kreftrehabilitering i 
kommunehelsetjenesten 

Vår 
2019 

Utforme og sende inn postdocsøknad til Kreftforeningen om kreftkoordinatorrollen i 
primærhelsetjenesten  
- Frist medio mai Extrastiftelsen 
- Frist 3. juni Kreftforeningen 

Vår 
2019 

Utvikling av nye forskningsprosjekter: 
- Barn som pårørende og intervensjon på Montebello sammen med klinikere 
- Rehabilitering av barnekreftoverlevere 

Vår 2019 Etablere samarbeid tilknyttet rehabiliteringsforskning om unge voksne 
kreftpasienter med REPHA, Danmark 

Vår 2019 Ferdigstille manual og opplæringspakke til sosial nettverksstøtte programmet 

Vår 
2019 

Utarbeide EVU kurs på 15 studiepoeng «Sosial nettverkstøtte for kriserammede» 

Vår  
2019 

Veiledning: 
- PhD student HBOT prosjektet 
- Masterstudent UOI 
- PhD student  
- Vit. Ass 

Vår 
2019 

Publisere og formidle innen forskning på alvorlig sykdom: 
- Undervisning på etterspørsel innen temaet 
- Presentasjon av forskningsresultater på konferanser 
- Skriving og publisering av vitenskapelige artikler 
- Ferdigstille bok om prosjektledelse, Fagbokforlaget 
- Skrive 2 kapitler i bok om sorg 
- Avklare ny bok om unge voksne kreftpasienter med Fagbokforlaget 

 HØST 2019 



Høst  
2019 

Tilsette i ny fast stilling innen alvorlig sykdom 
Tilsetting i september 2019 (?)   

Høst  
2019 

Prosjektledelse og datasamling i hyperbarprosjektet HUS/SFK 
 

Høst 2019 Prosjektledelse og datasamling i Askøyprosjektet – kreftrehabilitering i 
kommunehelsetjenesten 

Høst  
201 

Utvikling av nye forskingsprosjekter: 
- Montebello studien 
- Barnekreftrehabilitering 
- Danske REHAB studien 

Høst 
2019 

Utarbeide EVU kurs 15 studiepoeng «Barn som pårørende»  

Høst 
2019 

Gjennomføre samling 1 og 2 i EVU kurset «Sosial nettverksstøtte for kriserammede» 

Høst 
2019 

Veiledning: 
- PhD student HBOT prosjektet 
- PhD student Danmark 
- 2 masterstud (HUS) 
- 2 studentstipendiater  

Høst 
2019 

Planlegge oppsummeringskonferanse vår 2020 «Kreften endret mitt liv» 

Høst 
2019 

Publisere og formidle innen mestring av alvorlig sykdom: 
- Undervisning på etterspørsel innen temaet 
- Presentasjon av forskningsresultater på konferanser 
- Skriving og publisering av vitenskapelige artikler 
- Startet skriving av bok om unge voksne kreftpasienter, Fagbokforlaget 

 

 

Sorg 
Fra strategiplanen: 

Sorg rammer både barn, unge, voksne og hele lokalsamfunn. Komplisert sorg er blitt en diagnose i ICD-

11 (forlenget sorgforstyrrelse) og fagfeltet er i sterk utvikling. Det er behov for mer kunnskap om 

forekomst, forebygging og behandling av komplisert sorg. Et bedre kunnskapsgrunnlag vil være viktig for 

utdanning, formidling og nyskapende intervensjoner på samfunnsnivå, samt utredning og behandling av 

komplisert sorg og komorbide tilstander. 

Handlingsplan 

Senter for krisepsykologi (Sfk) skal være et ledende senter for klinikknær forskning, utdanning, 

innovasjon og formidling på sorg og komplisert sorg. 

Tid Oppgave 

 Vår 2019 

Vår 
2019 

Forberede og sende ut survey til etterlatte ifm 8-års oppfølging etter Utøya 
- Utforme survey og søke REK 



- brukermedvirkning mm 
 

Vår 
2019 

Sende inn søknad til LUB/Extra stiftelsen 
- Utforme protokoll for oppfølging av omsorgsstudien (PhD prosjekt/ postdoc) 
- Frist LUB (landsforeningen uventet barnedød) 8. mai, frist Extra 1. juni 

Vår 
2019 

Undervisning  
- Videreutdanning Sorgutdanningen samling 6.-9. mai 2019 

Vår 
2019 

Studentstipendiat på sorgforskning 
-veilede student som har stipend våren 2019 
-velge ut student for stipend høst 2019 etter søknad 

Vår 
2019 

Publisere og formidle innen sorgforskning 
 

Vår  
2019 

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Landsforeningen 
uventet barnedød (LUB), 
The ColumbiaSchool of Social work, New York (Katherine Shear), Universitetet i 
Utrecht (Boelen, Smid),  
Universitetet i Aarhus (Mai-Britt Guldin),  
Kræftens bekjempelse, Danmark (Martin Lytje) 

 Haust 2019 

Høst 
2019 

Tilsette i ny fast stilling innen sorgforskning 
- Tilsetting i september 2019 (?)   

Høst 
2019 

Gjennomføre surveyundersøkelsen av etterlatte ifm Utøya 
- Planlegge, innhente samtykker  
- Datainnsamling, databearbeiding 

Høst 
2019 

Undervisning 
- Samling Sorgutdanningen  4.-7.november 
- Bidra i nytt EVU-emne krise og katastrofepsykologi 
- Bidra i nytt EVU emne Sosial nettverkstøtte for kriserammede 

Høst 
2019 

Veiledning 
-veilede ny studentstipendiat på sorgforskning 
-veilede PhD 
-veilede hovedoppgaver 

Høst 
2019 

Publisere og formidle innen sorgforskning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 13/2019 Internasjonalisering – konsortieavtaler 
 

Sfk er nasjonal partner i to ulike NORPART-prosjekter. NORPART er finansiert av Diku- direktoratet for 

internasjonalisering og kvalitetsutvikling av høyere utdanning, og er et partnerskapsprogram for globalt 

akademisk samarbeid.  

 

Det overordnede målet for NORPART er å øke kvaliteten i norsk høyere utdanning og i utviklingsland 

gjennom akademisk samarbeid og studentmobilitet.  

1.  
«Adverse Childhood Experiences, health and sustainable development” 

 Innland Norway University of Applied Sciences (prosjekteier) 

 University of Bergen 

 Vietnam national University- University of Education 

 

Konsortieavtale ble signert 2.mai i Bergen. Prosjektperiode 2019 til 2023 og prosjektrammen er på 5 

mill.NOK. 

 

Hovedmålet for prosjektet er å styrke internasjonalisering, pedagogisk innovasjon og øke de tre 

institusjonenes kapasitet i fagfeltet Adverse Childhood Experienses (ACE), mental helse og bærekraftig 

utvikling.  

Prosjektet skal bidra til 

 Etablere emner/kurs med fokus på ACE. 

 Økt mobilitet, både studenter og ansatte relatert til de nye emnene, feltarbeid og 

internship/praktikum.  

 Bygge varige institusjonelle koblinger mellom institusjonene 

 Styrke kapasiteten ved Vietnam National University i antall, kapasitet og internasjonale nettverk 

 Didaktisk og teknisk innovasjon som skal støtte effektivitet i utdanningene, internasjonalt 

samarbeid og tilgang til læring.  

 Øke oppmerksomheten rundt ACE og virkningen på barne- og familiers mentale helse og global 

helse. 

Mobilitet pr år:  

5 vietnamesiske masterstudenter til UiB pr år 

2-5 studenter fra profesjonsutdanningen, UiB til Vietnam pr år 

 

 

 

 



 

 

Økonomisk ramme for Sfk/UiB:  

Budget items Pr year In sum 

Indirect costs NOK 16 000, -   NOK 80 000, - 

Travel costs for MA Joint course in Norway NOK 6000,- NOK 24 000,- 

Travel costs for Project management meetings NOK 6000,-  

social student activities NOK 6000.- NOK 24 000,- 

Travel costs to Vietnam NOK 27 000,- NOK 135 000,- 

TOTAL  NOK 263 000 

Egenandel/egeninnsats:   

 

 

2.  
“Collaboration in Higher Education in Mental Health between Nepal and 
Norway” 

 Universitetet I Oslo (prosjekteier) 

 Tribhuvan University, Nepal 

 Universitetet I Bergen 

 Universitetet I Tromsø 

 Andre partnere/NGOs 

 

Konsertieavtale ikke signert enda. Prosjektperiode 2019 til 2023 og prosjektramme på 4 992 500 NOK. 

Hovedmålet med prosjektet er å øke kvaliteten innen mental helse i Nepal og Norge gjennom akademisk 

samarbeid mellom overnevnte institusjoner.  

Prosjektet skal bidra til: 

 Øke samarbeidet mellom institusjonene 

 Fornye porteføljen på utdanningene MC psychiatry og M.Phil i psykologi i Nepal 

 Felles kurs 

 Øke internasjonaliseringen og kvaliteten på utdanningsprogram 

 Studentmobilitet begge veier på master og PhD nivå 

Økonomisk ramme for UiB: 

 uavklart 

 


