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Senter for Global helse har vært i en oppbygningsfase, og tiden er nå inne til å formalisere
organisasjonen. Dette gjøres ved at det vedtas et mandat og opprettes et styre.
Styret skal i henhold til foreslått mandat, som også legges fram til vedtak, bestå av syv
medlemmer, oppnevnt for to år om gangen. Instituttleder ved Institutt for helse og samfunn
er styrets leder. Det vises for øvrig til foreslått mandat når det gjelder hva som er styrets
oppgaver.
Følgende medlemmer foreslås oppnevnt:
Instituttleder Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, UiO (styrets leder)
Direktør Sidsel Roalkvam, Senter for utvikling og miljø, UiO (bidrar til samordning mellom SUM
og CGH)

Professor/forskningsleder Ingvild Sandøy, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
(nestleder ved CISMAC https://www.cismac.org/ )
Direktør Kristine H. Storholt, «Partnership and Delvelopment», NORCAP, Flyktningehjelpen
https://www.nrc.no/expert-deployment/aboutnorcap/ (tidligere karriere i UD, Norad og
Verdensbanken. Har administrert programmer for Forskningsrådet)
Professor/direktør Flemming Konradsen, Copenhagen School of Global Health at the University

of Copenhagen
Professor Johanne Sundby, Institutt for helse og samfunn, UiO (tidligere styremedlem i Forum
for Global Helseforskning (for alle universitetene i Norge), deltaker i nordisk nettverk om global
helse, styremedlem i forskerskolen i global helse, styreleder i den internasjonale sommerskolen, har r
ledet et program i Forskningsrådet om Utviklingsveier i Sør)

Fagdirektør global helse Anne Bergh, Folkehelseinstituttet
Kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til å gå inn i styret.
Forslag til vedtak:
Det medisinske fakultets styre oppnevner følgende medlemmer til styret for Senter for
global helse, UiO:
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