Referat fra styremøte i Global helse Norge
Dato: 3.5.18
Tid: 15:30 til 17:00
Sted: Park Inn Gardermoen
Møteleder: Nina Langeland
Tilstede: Nina Langeland (UiB), Geir Tollåli /(SKYPE) (Helse Nord), Frode Vartdal
(UiO), Bjørn Tore Gjertsen, Helse Vest (vara for Pål Iden), Øystein Krüger (Helse
Sørøst), Bjørn Iversen (FHI), Stine Hellum Braaten observatør SINTEF (vara for
Randi Reinertsen), Bente Moen (leder for sekretariatet, UiB)
Ingvild Hope, Eirik Vikum (sekretariatet)
Forfall: Henrik A. Sandbu (Helse Midt), Sameline Grimsgaard (UiT), Björn
Gustafsson (NTNU)
Sak nr:
01/18
Vedtakssak

Sak/merknad:
Godkjenning av innkalling/agenda
Vedtak: Godkjent

02/18
Vedtakssak

Referat fra møtet 17.11.17
Vedlegg: Utkast til referat
Vedtak: Godkjent
Budsjett/økonomi
Vedlegg: Notat
Budsjett 2018
Regnskap 2017

03/18
Vedtakssak

Vedtak: Regnskapet for 2017 er godkjent
Budsjett: Godkjent
Merknad: Vi må vurdere utgifter til sekretariatet etter 2018
04/18
Vedtakssak

Konferanser
Konferanse 2018
Vedlegg: (Søknad)
Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør
http://www.uib.no/samfunnsutfordringer/115516/migrasjonskonferansehelse-i-alt-vi-gj%C3%B8r
Vi har mottatt en søknad om støtte til en tverrfaglig konferanse som
arrangeres av UiB, NAKMI, UiO, UiT og NTNU. Vi tar dette opp som sak siden

vi ikke har økonomisk ansvar for Global helse-konferansen i år, og har ønske
om å profilere Global helse Norge.
-

-

Generelt: Det var enighet om at GNH generelt ikke skal være åpen
for søknader om arrangementsstøtte. Vi må lage noen retningslinjer
for støtte dersom det likevel skulle bli aktuelt. Neste år vil vi ha
konferanse selv, og det vil da ikke være naturlig å støtte andre
arrangement på denne måten.
Aktuell søknad: Søknaden innvilges men det presiseres at dette er et
unntak for å profilere GHN dette første året når vi ikke har egen
konferanse GHN vil være del av åpningen.

Vedtak: Søknaden innvilges med 65 000med de nevnte premissene.
Konferanse 2019 (Global helse Norge/Forumet)
Vedlegg: Avtale om konferanse
I 2019 er det Global Helse Norge, sammen med Norsk Forum for global
helseforskning, som skal arrangere den årlige nasjonale konferansen. Det er
kommet forslag fra Arbeidsutvalget for GHN at alle regionene skal være
representert i en programkomite for konferansen.
- Gjennomgang av notat om konferansen (Bente)
- Vi må utforme klare retningslinjer for slike arrangementer (se revidert
vedlegg, utformet etter diskusjonen i møtet)
- vi bør ha en dialog med NFR/GLOBVAC om videre konferanser
-Hvordan få oppmerksomhet rundt aktivitetene innen de regionale
helseforetakene? Dette er viktig for GHN. Universitetene sammen med FHI
har allerede synliggjort mye av aktivitetene, mens det i helseforetakene
forgår mye som ikke vises. Det er få fra helseforetakene som deltar på
konferansen.
Vedtak: Vi sender en forespørsel med retningslinjene til UiT. Vi må be om en
avgjørelse fra UiT/Helse Nord innen 1 september. Hvis ikke Tromsø kan
arrangere konferansen, vil forespørsel rettes til Universitetet i Bergen/Helse
Vest.
05/18
Vedtakssak

Women in Global Health: Nettverk
Vedlegg: Søknad fra UiO: Senter for global helse
Vi har mottatt en søknad om støtte fra Senter for Global helse ved UiO. De er
forespurt som vertskap for nettverket «Women in Global Health», og
inviterer GHN med. GHN kan ikke finansiere stillinger, men kan bistå ved
arrangementer, formidling, tid fra sekretariatet eller annet.
Vedtak:

-

Sekretariatet tar kontakt med Senter for global helse, og tilbyr oss å
synliggjøre nettverket på nettsiden. Vi kan ikke støtte stillinger eller
gi direkte økonomisk støtte, men gjennom GHN kan vi være en aktør
for formidling for «Women in Global Health»

06/18
Vedtakssak

Felles arrangementer for Global helse Norge
Vedlegg: Notat
Alternativer:
- Invitere en profilert foredragsholder i forbindelse med den årlige
konferansen, Og arbeide med markedsføring av denne.
7 mai er Verdens helsedag.
Vedtak: Vi bearbeider dette til neste styremøte, og tar opp profilering av
GHN videre der.

07/18
Vedtakssak

Global helse Norge i medlemsinstitusjonene
Presentasjon av nettsiden http://www.globalhealth.no/
Vedlegg: Notat
Styret ønsker at logoen til GHN må være litt større. Det er også et ønske at vi
fører statistikk for bruken av siden.
Institusjonene i styret bør oppnevne medlemmer i redaksjon. Sekretariatet
utformer brev som sendes institusjonene via styremedlemmene. Disse
behandler saken innad i sin organisasjon og sender tilbakemelding til
sekretariatet om navn på et medlem av redaksjonen fra sin organisasjon.
Vedtak: Brevet redigeres og sendes ut

08/18
Bente Moen
Bjørn Iversen
Bjørn Iversen
09/18

Orienteringssaker
Endringer i Norsk Forum for global helseforsknings statutter. Konsekvenser
for samarbeidet med –og relasjonen til GHN
Vedlegg: De reviderte statuttene
Global helse Norge/Forumets konferanse 2018 (Med UiO og FHI)
Global Health Norway
Forskerskolen: Norwegian Research School of Global Health
PhD Conference in Global health, 11-13 April 2018
Eventuelt
• Nina Langeland: Vi fortsetter dialogen med næringslivet/NHO
• Konferansen 2020: Sekretariatet kontakter NFR (GLOBVAC) og
diskuterer/ får informasjon om neste konferanse.
• Møte til høsten. Når skal vi ha dette? Sekretariatet tar kontakt med
NSG og ser om vi kan samkjøre vårt møte med deres 21 november
og kommer tilbake med dato.

