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REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET ONSDAG 3. JUNI 2020 
KL 13.00-16.00 I GOGSTADROMMET 
 

 

Til stede: 
Gruppe A:   Reidun Lisbet Skeide Kjome, Øystein Hetlevik (kom kl. 13.10), Jan 
Magnus Bjordal 
Gruppe B:   Elisabeth Marie Strømme 
Gruppe C:  Filiz Ipek 
Gruppe D:   Eirik Myhre (stud. med)  
Leder:   Guri Rørtveit (instituttleder) 
Sekretær:  Siri Smith (administrasjonssjef)  
Observatør:   Bjarne Robberstad (forskningsleder/ nestleder)  
Meldt forfall:   Tone Bjørge, ingen vara kunne møte på kort varsel.  
Frafall:    
 
SAKSLISTE 
Vedtakssaker: 
 
15/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent med følgende merknader: 
Saker meldt inn til eventuelt-punktet i møtet: 
Ny helseøkonom 
Nye studieplasser 
U-regnskap 
Siri slutter 
To undervisningsgrupper i helsevitenskap 
 
16/20 Godkjenning av referat  
Godkjent med følgende merknader: 
Sak 10/20 Medisinsk historisk forening endres til stiftelsen De medisinsk-historiske samlinger  
i Bergen 
 
17/20 IGS’ budsjettforslag 2021 
Innspill fra instituttrådet: 
- EVU: Ønsker å diskutere mer overordnet langsiktig strategi for EVU-virksomheten ved 
institutt de kommende år. Helseledelse for helseutdanningene bør nevnes.  
Kan vi kombinere masterkurs og samtidig tilby disse som betalingskurs for eksterne? Siri 
sjekker med studieadministrasjonen 
- Behov for vitenskapelig smittevern-kompetanse ved fakultetet, bør styrkes og sette dette i 
sammenheng med planene for et pandemisenter. 
 
18/20 Rutine for GFM ved MED og IGS 
Ny rutine trådte i kraft ved fakultetet fra 1.1.2020 for GFM utbetalt fra NFR fra 2020. 
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Innstilling fra instituttet er at GFM som fordeles til instituttet fordeles 50/50 mellom 
instituttet og fagområdet som genererer midlene. Instituttrådet ønsket en vurdering fra 
ledergruppa, spesielt de miljøene som har prosjekt som genererer gaveforsterkningsmidler. 
 
Vedtak: Saken settes opp i neste instituttrådsmøte til høsten. 
 
19/20 HMS-utvalg ved IGS 
Forslag til medlemmer i utvalget: 
• Siri Smith (adm.sjef) 
• Linda Forshaw (Verneombod) 
• Kirsti Nordstrand (HMS-koordinator) 

• Ole Jacob Møllerløkken 
Sette opp (Vitenskapelig) etter Ole Jakob Møllerløkken. 
Vedtak: Instituttrådet opprettar HMS-utvalet for 2 år, og godkjenner mandatet. 
 
20/20 Valg av gruppe B til instituttrådet 
Enstemmig vedtatt: 
Representant: Sahar Pahlavanyali 
1. vara: Nina-Margrethe Tennebekk Theodorsen 
2. vara: (Elisabeth Strømme?) 
 
Diskusjonssaker:  
 
21/20 Koronatiltak 
Fakultetet har bedt om tilbakemelding fra instituttene på erfaringer fra denne perioden med 
nedstanging av universitetsbyggene i forbindelse med utbrudd av covid-19. Guri har samlet 
inn innspill fra ansatte ved instituttet og ønsker også en diskusjon i instituttrådet rundt hvilke 
konsekvenser vi ser som vi må ta med videre til en annen gang, både undervisning, faglig og 
sosialt. Innspill: 

• Studentene savnet det sosiale og samarbeid fysisk med medstudenter.  
Det har vært positivt med diskusjon i smågrupper på Zoom framfor å diskutere i 
smågrupper i store auditorium der det blir mye bråk. 
Positivt og forståelig at nye studenter blir prioritert på campus sånn at ikke de må 
begynne digitalt. Noen har også opprettet kollokviegrupper på eget initiativ. 
Studenter har oftere på sitt eget kamera når det er en mer aktiv undervisningsform.  

• Det er et ønske fra forelesere at studentene har kamera på sånn at de kan se hvem de 
snakker til. Går an å spørre om ikke studentene har lyst til å skru på kamera. 

• Det ble mye dramatikk den dagen universitetets stengte, unødig dramatikk som kunne 
vært unngått. Ble oppfattet nærmest som krigslignende tilstander 

• Vi må prioritere fysisk oppmøte og ikke undervurdere det sosiale både for studenter 
og ansatte. Viktig å møte hverandre ellers kan det også føre til dårligere 
studiegjennomføring 

• Viktig at studenter og undervisere jobber med disse spørsmålene sammen. 

• Ønske om gjennomtenkt retorikk, for eksempel om hjemmekontor. 
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22/20 HMS handlingsplan 2020-2023 
Innspill på om det hadde vært en ide med yoga-tilbud i Alrek.  
HMS-utvalget utarbeider utkast til en slik plan ila høsten og legger dette fram for rådet. 
 
Orienteringssaker:  
 
23/20 Økonomirapport for april 2020   
Aktivitet i BOA har gått ned pga koronasituasjoner- mye pga reise-og møtevirksomhet som 
har forsvunnet.  
God utvikling på fastlønn, usikkert hvordan lønnsoppgjøret vil virke og når det kommer. 
Vi har redusert underskuddet med ca 600 000 kr sammenlignet med budsjett per nå.  
Godt overskudd på EVU (etter- og videreutdanningsvirksomheten ved instituttet)-regnskapet i 
år. Dette kan brukes til å saldere underskuddet på annuum.  
 
10/20  Minnerommet 
Eiendomsavdelingen er på saken om rengjøring av rommet. Det trengs full nedvask. 
IGS kan ikke ta på seg å drifte rommet og har meldt tilbake til EIA om dette. 
Lite er avgjort enda, men det vil være redusert tilgang for ansatte nå, nye kortlesere er 
installert og en håndfull ansatte vil ha tilgang, blant annet instituttleder, admsjef, Magnus 
Vollset og Lorentz Irgens. 
 
5/20 Forskningsstrategi for IGS 2020-2023 
Den nåværende strategien skal revideres og forskningsgruppene reviderer sine strategier og 
sender dette inn og saken legges fram for instituttrådet til høsten. 
 
24/20 Alrek helseklynge:  

- Flyttelogistikk  
Krefunn i Paviljongen, vi må se på hva som skal fryses. 
Ryddedugnaden fortsetter ut helgen, til 7. juni, men blir stående neste uke pga 
Relokator trenger det. 

- Psykososiale utfordringer 
Korona har kanskje hjulpet oss til å «slippe taket» i Kalfarveien, og det kan være en 
positiv konsekvens av perioden vi har vært gjennom  

- Klyngeprosess 
Det er igangsatt flere initiativ til dette arbeidet og det er i god gang, med flere 
grupper. 
Navnekonkurransen er over og navnene blir annonsert ila juni, mest sannsynlig. 
 

6/20  Stillingsstruktur ved IGS 
Dekan Per Bakke har igangsatt prosess for å se om bistillinger og ikke fulle stillinger kan gjøres 
om til 100% stilling, da 100 % stillinger er ønskelig. 
Det skal lyses ut en 100% stilling i samfunnsmedisin; 50 % etter en fast stilling som nå er 
ubesatt og 50 % fra sammenslåing av flere bistillinger fra FAM og EPISTAT. 
 
25/20 Forslag til møtedatoer for 202/2021 
30. september, 2. desember, 10. februar og 2. juni 
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26/20  Hendt siden sist 
Oversikt over nyansettelser og ansatte som slutter 
 
Eventuelt   
27/20 Ny helseøkonom 
50 % ved IGS og 50 % ved Institutt for økonomi. Nå er innstillingen klar og vedkommende får 
tilbud om stillingen. 
 
28/20 Nye studieplasser høst 2020 
20 medisin og 5 farmasi  
 
29/20 U-regnskap 
Undervisningsregnskap settes opp som sak i neste møte. Både gjennomgang og diskusjon 
rundt hva vi skal bruke dette til. 
 
30/20 Siri slutter 
Siri Smith begynner i ny jobb som klima og bærekraftkoordinator ved Høgskolen på 
Vestlandet og har siste arbeidsdag ved IGS den 31. august. Admsjef-stillingen er lyst ut med 
frist 15. juni 2020 
 
31/20 To undervisningsgrupper i helsevitenskap 
Manuellterapi og Master i helse og samfunn. Argumenter for to undervisningsgrupper ble 
fremlagt muntlig av Jan Magnus:  

• Fremdeles ha godt samarbeid i de emnene som tilbys i begge program 

• Ha godt oppmøte i fagområdemøter selv om det nå er to undervisningsgrupper 

• Det vil være en klar strategi å ha godt oppmøte på alle fagområdemøter, seminarer og 
andre fellesarrangement for å sørge for god intern kommunikasjon og fagmiljø 

• Ny studiekonsulent vil være involvert i alle tre masterne våre, og også master i 
helseledelse der det er naturlig. 

Rådet ønsker skriftlig redegjørelse og vil deretter avgjøre dette på epost i etterkant av møtet.   
 
Møtedatoer for 2020:  
30. september, 2. desember 
 
3.6.2020 
Siri Smith,  
sekretær for rådet 
 


