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REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET  
ONSDAG 13. FEBRUAR 2019, LORENTZROMMET kl. 13.00 - 16.00  
 
 
 
Til stede: 
Gruppe A: Øystein Hetlevik, Reidun Lisbet Skeide Kjome, Jan Magnus Bjordal, Tone Bjørge 
Gruppe B: Eirik Tranvåg 
Gruppe C: Filiz Ipek 
Gruppe D: Eirik Myhre (stud. med.) 
Leder: Guri Rørtveit (instituttleder) 
Sekretær: Siri Smith  
Observatør: Ingvild Fossgard Sandøy (forskningsleder/ nestleder) (gikk kl. 14.45) 
Gjester: Edvin Schei til sak 4/19 
 
 
REFERAT 
 
Vedtakssaker: 
 
1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Godkjent 
 
2/19 Godkjenning av referat  
 Godkjent 
 
3/19 Økonomirapport for 2018   
IGS har positiv overføring fra 2018, og dette er selvsagt et godt utgangspunkt. Instituttrådet 
ble orientert om bakgrunnen for avvik fra budsjett for 2018. Dette følges opp av 
instituttledelsen for å unngå store avvik fremover. Instituttrådet ble også orientert om at 
lønnsoppgjøret for 2018 medfører at vi likevel vil gå ut av 2019 med negativ overføring. EVU 
har positiv overføring til 2019 og det er gledelig da det er en virksomhet tidligere år har gått 
med negativt resultat. Takk til Filiz som har gjort en flott jobb med å lage ny layout for 
økonomirapporten.  
Instituttrådet tar rapporten til etterretning. 
 
4/19 Utdanningsregnskap for IGS 
Undervisningsleder Edvin Schei presenterte redigert løsning for undervisningsregnskapet 
samt plan for implementering og fikk tilbakemeldinger fra rådsmedlemmene: 

• Opplæring i den andre delen av regnskapet som gjelder pedagogisk mappe, vil 
komme i løpet av 2019. 

• Studieleder får ansvar for opplæring av UGLEne og hva som forventes av dem i dette 
arbeidet.  

• UGLEne fungerer som veiledere første året 
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• Ordningen bør justeres etter erfaringer i 2020 og 2021. 
• Alle som bidrar til undervisning skal registrere undervisning for å synliggjøre 

undervisningsomfanget i undervisningsgruppene 
 

Vedtak (enstemmig):  
1) Instituttrådet vedtar forslag til utdanningsregnskap for IGS med de innspill som kom 

fram i instituttrådsmøtet 13. februar 2019. 
2) Instituttrådet vedtar forslag til implementeringsplan for utdanningsregnskap ved IGS. 

 
5/19 Evaluering av strukturendring for IGS  
Vedtak: 
Instituttrådet vedtar forslag til mandat for evalueringsgruppen, med de innspill som kom 
fram i instituttrådsmøtet 13. februar 2019. 
 
Innspill fra instituttrådsmøtet: 
Det kom en del innspill fra rådsmedlemmene, blant annet å endre til ett hovedmål og legge 
til forventet frist for rapport til 20. august for oversendelse til administrasjonssjef.  
Siste del av prosess er å presentere rapport fra evalueringsgruppen i ledergruppen og 
deretter til instituttrådsmøtet 25. september. 
 
Instituttrådet foreslår at miljøene som har hatt størst endringer av omstruktureringen blir 
representert 
 
6/19 Oppretting av en felles undervisningsgruppe i fagområdet HELSEVIT  
Vedtak: 
Instituttrådet godkjenner søknaden og vedtar nedleggelse av Undervisningsgruppe for 
fysioterapivitenskap og Undervisningsgruppe for sykepleievitenskap og genetisk veiledning, 
og oppretter samtidig Undervisningsgruppe for helsevitenskap. 
 
Diskusjonssaker:  
 
7/19 Retning og ambisjon for Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Innspill fra instituttrådet: 

• Forenkle språket noe 
• Medlemmer i rådet som har innspill til teksten bes sende epost til instituttleder for 

vurdering, med instituttrådet på kopi. 
 
8/19 Valg 2019 - Oppnevning av nominasjonskomiteer for valg til instituttråd og fakultetsstyre 
Siri Smith orienterer følgende ansatte om at de er utpekt til nominasjonskomiteen: 
Gr. A: Førsteamanuensis Kjartan Fersum  
Gr. B: Post dok Lina Iden Berge 
Gr. C: Førstekonsulent Erlend Nåmdal  
 
Orienteringssaker:  
 
9/19  Budsjett 2019 – tildeling 

• Forskningsleder Ingvild F. Sandøy har gjort en stor, viktig og god jobb med 
søknadsseminarene som IGS har gjennomført.  
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• Forskningsrådgiverne tilbyr god søknadsstøtte, noe som legges merke til blant de 
vitenskapelig ansatte ved instituttet, og som erfares som en god ordning. 
Det er noen fagmiljø ved IGS som har stort potensiale til å søke mer og få tilslag på søknader. 

Tildeling til fagområdene: 
• Ha med antall årsverk per fagområde i oversikten 
• Neste år må vi kvalitetssikre grunnlaget med fagområdelederne i forkant. 

 
25/18  Alrek helseklynge. Brukerprosess og faglige prosesser.  
Orientering fra lokal brukergruppe og faglig forum for Alrek 
Andre møter i forbindelse med Alrek:  
Samarbeidsmøte med HVL 
FAM har hatt møte med HEMIL med invitasjon til resten av instituttet 
Faggruppe for registerforskning skal ha nytt møte i mars 
Bente Moen ønsker å starte tilsvarende gruppe for global helse 
 
10/19 Viktige møter framover   
UiB og FHI: Ny samarbeidsavtale er inngått og det blir samarbeidsmøte 20. februar 
Prosjektledermøte 14. mars 
GDPR-seminar 25. april  
Lederutviklingssamling 23. april 
SFF-prosessene, første runde er høsten 2020, andre runde er i 2021. Vi har to miljøer ved IGS, 
Translasjonell epidemiologi senter v/ Tone Bjørge, og videreutvikling av BCEPS v/ Ole Fritjof Norheim. 
 
 
Neste instituttrådsmøte er 29. mai  
 
Siri Smith, sekretær for instituttrådet  


