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Visjon: «Bedre helse, bedre samfunn»

Retning for IGS
Folkehelse, primærhelsetjeneste og global helse er instituttets primære
satsingsområder. Dette er felt som alle våre fagområder arbeider med, men i ulik grad.
Vår forskning og våre utdanninger skal bidra til bedre helse og kvalitet innen disse tre
samfunnsområdene.
Institutt for global helse og samfunnsmedisin skal øke vår samfunnsrelevans i
perioden og arbeide for å oppfylle FNs bærekraftsmål: ‘Sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett alder’. Vårt arbeid skal bidra til å redusere sosial ulikhet i helse.
Alrek helseklynge er vårt fundament for å utvikle instituttet slik vi beskriver nedenfor.
Ambisjoner for IGS i perioden 2019-21
Forskningen vår skal være metodologisk og faglig innovativ og ha betydning for
folkehelse, global helse og primærhelsetjeneste. Vi vil











Lede utvikling av tre sentre for toppforskning og –innovasjon:
o Senter for etikk og prioritering
o Senter for translasjonell epidemiologi
o Senter for forskningsdrevet innovasjon
Utvikle strategi for videreføring av vårt Senter for fremragende forskning, CISMAC,
etter prosjektperioden
Videreutvikle lokale og nasjonale infrastrukturer på registerfeltet, spesielt BIOS og
Biobank Norge
Styrke arbeidet med infrastrukturen PraksisNett for klinisk forskning i
primærhelsetjenesten, og utvikle forskningsprosjekter som tar infrastrukturen i
bruk
Styrke det globale perspektivet inkludert helse, migrasjon og ulikhet i flere
forskningsfelt, og styrke kapasitetsbygging i lavinntektsland
Styrke forskning på intervensjon og implementering, pedagogikk og helseøkonomi
Styrke tverrfaglig forskning, samarbeid med kommunehelsetjenester og
brukerinvolvering i søknader og prosjekter
Øke ekstern finansiering gjennom økt søknadskompetanse både faglig og
administrativt. Styrke administrativ støtte til forskningsprosjektene våre
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Utdanningene vi bidrar til er rettet mot primærhelsetjeneste og folkehelsearbeid både i
Norge og globalt, og de skal ha høy kvalitet og relevans. Vi vil










Utdanne helsepersonell som arbeider for likeverdige tjenester i et mangfoldig
samfunn. Vi vil legge vekt på begrunnet prioritering av diagnostikk og behandling
Bidra til at studieplanen Medisin 2015 utdanner dyktige, empatiske og tverrfaglig
orienterte leger med god teoretisk og praktisk kompetanse
Sørge for at vår nye Master i helse og samfunn, blir en viktig tverrfaglig læringsarena
for kritisk helsefaglig tenkning og forskning
Gjøre våre masterutdanninger enda mer attraktive for studenter, helsetjenesten og
andre samfunnsaktører.
Bidra til styrking av integrert masterprogram i farmasi, master i manuell terapi, og til
utvikling av masterprogram i kiropraktikk i tråd med signaler fra Det medisinske
fakultet
Bidra til at studenter med utgangspunkt i metodologisk kunnskap kritisk kan
vurdere styrker og svakheter ved forskning
Styrke studentenes globale perspektiv
Styrke rekruttering til og innhold i forskerutdanningen

Hvordan vi vil arbeide
Fellesskap og felles ansvar er viktige verdier i vårt arbeid for bedre helse, bedre
samfunn. Dette vil vi legge til grunn for våre arbeidsformer og kommunikasjon med
samfunnet rundt oss. Vi vil







Samarbeide på tvers av posisjoner (administrasjon, vitenskapelig ansatte, studenter,
osv.) for å utnytte hverandres styrker og ressurser
Synliggjøre hverandres arbeid og arrangementer og delta aktivt på tvers av
instituttet
Utfordre og bidra til samfunnsdebatt med refleksjon på høyt nivå. Vi skal ta på oss et
tydelig ansvar for formidling til media og offentlighet
Søke forståelse av hva som gir læring, endring og undring, og arbeide langsiktig med
videreutvikling av utdanningskompetansen ved instituttet
Arbeide for reduksjon av instituttets og medarbeidernes eget klimaavtrykk
Skape et arbeidsmiljø ved instituttet som fremmer kreativitet, læring, arbeidsevne og
helse. Medarbeidere og studenter skal behandles med respekt og gis ansvar

