
Protokoll fra SfK senterrådsmøte 

 

 Onsdag 23.01.2019, kl. 09:00-11:30 

Barne- og ungdomssjukehuset, HUS. Møterom: Poppel 

Tilstede: 

 Jarle Eid, møteleder/senterleder 

 Iren Johnsen, representant for midlertidig ansatte 

 Unni M. Heltne, representant for administrativt ansatte 

 Sara Båfjord Ismaili, studentrepresentant 

 Ragnhild Aarø, vara studentrepresentant 

Hans Olav Instefjord, ekstern representant 

Nina Mevold, ekstern representant 

  

Gøril Vikøren Nøkleby, sekretær 

  

Forfall:  

Pål Kristensen, representant for faste vitenskapelig ansatte 

Heidi Wittrup Djup, observatør fra Klinikk for krisepsykologi AS 

 

Saker til behandling: 

 Godkjenning av innkalling/dagsorden.  

Innkalling og dagsorden godkjent.  

 Referat fra møte10/2018.  

Referat er tidligere godkjent etter sirkulasjon, og ble her lagt frem til orientering. 

 Fullmaktssaker 

 Martin Lytje: tilsatt i 10%-stilling på samarbeidsprosjekt med foreningen «Kreftens 

Bekjempelse» (DK) innen feltet barn og sorg.  

 Orienteringssaker 

 Senterleder orienterte om status på utlysninger, tilsettinger og løpende driftsoppgaver.  

Sak 01/2019 Regnskap for 2018 

 Senterrådet er forelagt revidert versjon av saken på sirkulasjon.  

Vedtak: 

1. Rådet gir sin tilslutning til regnskapet for 2018 (redigert versjon). 

 

Sak 02/2019 Budsjett for 2019 og langtidsprognose for 2020-2022 

Senterrådet er forelagt en revidert versjon av saken på sirkulasjon.  

 



 

Vedtak: 

1. Rådet gir sin tilslutning til det reviderte årsbudsjettet for 2019 

2. Rådet ber senterledelsen ha dialog med fakultetet når det gjelder mulig endring/ nedtrapping av 

mentorordningen fra høsten 2019 med de konsekvenser dette vil ha for inntektssiden.   

3. Rådet tar langtidsprognosen til etterretning med de kommentarer som fremgår i sak 05/2018 

når det gjelder administrasjonskostnader til fakultetet.  

 

 

Sak 03/2019 Ny versjon av senterstrategi 2019-2021 

Følgende innspill kom i møtet: 

 Tydeliggjøre tekst i ramme på side 1 slik at dette viser til senterets samfunnsmandat. 

 Spisse ordlyden/omtalen av våre mål og visjoner i planen 

 Endre rekkefølgen gjennomgående på våre hovedområder, slik at traumatisk stress kommer 

først 

Vedtak: 

1. Rådet gir sin tilslutning til strategiplanen som ble presentert med de kommentarer som 

fremkom i møtet 

2. Rådet ber om at handlingsplaner for de tre hovedområdene legges frem på senterrådsmøtet i 

mai 2019.  

3. Rådet ber administrasjonen om å oppdatere strategien underveis i perioden ved behov.  

4. Rådet anbefaler at strategien også presenteres for fakultetsstyret.  

 

Sak 05/2019 Økonomimodell og resultatmidler for forskning og utdanning i 2019 

Sak 05/2019 ble behandlet i senterrådet før sak 04/2019 for å få en god progresjon i saksfremstillingen.  

Saken ble grundig drøftet I møtet.  Særlig ble punktet i saksframlegget vedrørende senterets 

dekningsbidrag til fakultetet løftet frem og kommentert. Rådet konkluderer med at senteret uten tvil 

tilfører fakultetet og UiB merverdi og at denne merverdien vil øke etterhvert som senteret utvider 

undervisningstilbudene, samt at forskning og publisering øker og flere midler hentes inn via BOA, jamfør 

rådsvedtakene fra 22.10.2018.  Senteret dekker allerede sin egen husleie, drift og administrasjon 

gjennom grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet.  

 

Vedtak: 

1. Rådet finner det urimelig at SfK skal betale administrasjonskostnader til Det psykologiske 

fakultet som skissert i budsjett for 2019 og langtidsprognosen for 2020-2022.  



2. Rådet ber administrasjonen etablere en økonomimodell med fakultetet som synliggjør senterets 

bidrag gjennom forskning og utdanning, og hvor senteret får overført resultatmidler fra egen 

produksjon. 

3. Rådet ber om at senterledelsen arbeider for at en av fakultetets rekrutteringsstillinger blir 

øremerket senteret og kan styrke forskning innen senterets tematiske områder. 

4. Rådet går inn for at senteret får delegert mandat til å forvalte undervisningsemner og 

studietilbud innenfor senterets tematiske områder.  

 

 

 

Sak 04/19: Utdanning og kompetanseutvikling 

Senterleder informerte at det er SfK som vil ha hovedansvar for å drifte det planlagte 

rekrutteringsprogrammet ved Bergen Centre for Brain Plasticity. 

Vedtak: 

1. Rådet gir sin tilslutning til planene for utdanning og kompetanse som er presentert i saksfremlegget.  

 

Sak 06/19: Planer for prosjektutvikling og forskning i 2019 

Senterleder informerte i møtet om mulig forskningsprosjekt med Sjøforsvaret. Kopi av henvendelsen fra 

Sjøforsvaret ble delt ut i møtet. Videre ble det orientert om videre samarbeid med Sør Afrika om 

forskning på konsentrert behandling av PTSD, etablering av samarbeid med danske sorgforskere og 

planer om utvikling av nytt prosjekt og utdanningsemne innen nettverksstøtte ved alvorlig sykdom 

(kreftoverlevere. «Omsorgsstudien» initiert av Landsforeningen uventet barnedød er også under 

planlegging. Prosjektene går godt inn i senteret faglige portefølje og strategi.  

 

Vedtak:  

1. Rådet gir sin tilslutning til planene for videre utvikling av forsking og prosjektutvikling og avsetter 

inntil kr 600 000.- til dette for perioden 2019 til 2021.  

 

Eventuelt 

Det ble minnet om at neste møte er berammet til 15 mai kl 0900- 1130 15. mai og at en tar sikte på at 

møtet kan gjennomføres i de nye lokalene i Møllendalsbakken 9 (Bergen Center for Brain Plasticity).  

 

Gøril Vikøren Nøkleby (sign.)  

Administrasjonssjef 
Senter for krisepsykologi 
  


