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Seminar om Global helseforskning.
Park Inn Hotel Oslo Airport, 2. November 2012
Er Global helse kun for idealister? Hvordan kan den norske helse- og utdanningssektoren
bidra til å bedre den globale folkehelsen?

Problemstillinger en ønsker å få belyst gjennom dette seminaret:


Hvordan få til gode kapasitetsbyggingsprosjekter som både involverer helseforetak og
universitetet? Er finansieringsmekanismene innrettet for dette?



Hva er de naturlige rollene til HOD, KD og UD i forhold til Global helseforskning?



Hvordan skal global helseforskning finansieres? Bør også universitetene og helseforetakene
bidra utover de finansieringsordningene som finnes i dag?

Påmelding innen mandag 29.okt til sekretariatet for NSG v/Elin Yli Dvergsdal,
elin.y.dvergsdal@ntnu.no

PROGRAM
09.00 – 09.20

Meld. St. 11 «Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken» – Oppfølging av
denne.
Regjeringen vil:….64 punkter. Hvordan skal dette prioriteres? Hva er status for
arbeidet med en handlingsplan som operasjonaliserer denne stortingsmeldingen.
Presentasjon av NORHED
Norad v/Paul Fife, Avd. dir for helse, forskning og utdanning

09.20 – 09.40

Presentasjon av GLOBVAC samt andre muligheter via andre forskningsprogram.
Forskningsrådet v/Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

09.40 – 10.00

Nettverksbygging – utvikling av faggrupper – global helse som en integrert del av
helseforskningen ved universitetene og helseforetakene.
UiB v/Rune Nilsen, tidligere leder for CIH i Bergen

10.00 – 10.20

Kaffepause
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10.20 – 10.40

May Britt Kjelsaas
May.kjelsaas@ntnu.no
Elin Yli Dvergsdal
Elin.y.dvergsdal@ntnu.no

Kapasitetsbygging i sør for helseovervåkning. Eksempler fra Folkehelseinstituttet
sitt internasjonale arbeid.
Folkehelseinstituttet v/Frederik Frøen, avd. dir. Avdeling for internasjonal
folkehelse

10.40 - 11.00

Presentasjon av et konkret prosjekt som både er kapasitetsbygging gjennom
opplæring av helsepersonell og global helseforskningsprosjekt. Et samarbeid
mellom universitet og helseforetak.
Tromsø mineskadesenter v/Margit Steinholt

11.00 – 12.00

Paneldebatt.
HOD v/Maiken Engelstad, KD v/Torstein Lindstad, Norad v/Paul Fife, UiB v/Nina
Langeland, Helseforetak v/Svein Gunnar Gundersen, Sørlandet sykehus

LUNSJ utenfor møterommet
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