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Tankesmie
på toppliste

nyheter

13

Direkteﬂy
fra Bergen

Madeira
Tid for rimelig ferie
Fly og Hotell Buganvilia
fra

3 995,-

Tid for litt luksus
Fly og Hotell Pestana Casino
fra

5 995,-

INTERNASJONALT.:– At vi blir sett, skyldes også den store gruppen ressurspersoner som tar sin doktorgrad sammen med oss, og
som reiser tilbake til eget land, og jobber som forskere, undervisere og ledere, sier professor Rune Nilsen ved Senter for
internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Over 1500 eksperter fra
120 land har kåret Senter
for internasjonal helse i
Bergen til en av verdens
mest innflytelsesrike
tankesmier.
Monica Haugstad
RoaR cHRistiansen (foto)
monica.haugstad@bt.no

Rankinglisten ble nylig presentert i FNs hovedkvarter i New
York, og løfter frem institusjoner som er dyktige til å bygge
bro mellom kunnskap og politikk.
Direktør og professor Rune
Nilsen ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen,
tar det ganske rolig at senteret
er havnet på den internasjonale
listen.
– «Kaldt vann i blodet», sier jeg
til folk. Det er ikke en opplest
og vedtatt sannhetsliste. Der er
andre miljøer jeg kjenner godt,
som ikke står på den. Det som
er viktig er at vi er sett, sier han,
men medgir:
– Det er et ganske stort og
grundig arbeid som ligger bak
listen.

– Det vi gjør skal bety noe
Også Institutt for Fredsforskning
i Oslo (PRIO) er med på listen,
som nr. 27 av verdens topp 50
tankesmier.
– Vi synes det er morsomt at
vi scorer såpass høyt på denne
listen, sier Kristian Berg Harpviken, direktør i PRIO, til BT.
– Rapporten har metodiske
svakheter, og vi legger ikke all
verden vekt på den, men vi tar
det med oss videre. Vårt navn
er kjent, og det vi gjør legges
merke til. Vi er på listen fordi vi
regnes som et av verdens fremste miljøer på det vi driver med.
Vi har nok en mye høyere status

fakta
z rankinglisten
n Think Tanks and Civil societies
Program fikk inn over 25.000
nominasjoner for 2011.
n ifølge prosjektet finnes det mer
enn 6500 tankesmier i 182
land.
n Listen har vært lagt frem årlig
siden 2007, og målet er å få fokus på «centers of excellence»,
ypperlige institusjoner.
n senter for internasjonal helse
i Bergen er eneste norske helsetankesmie på topp 30-listen
i helsekategorien, som nr. 22 i
verden.

slik gikk det
n Think Tank of the Year 2011:
Brooking institutions (usa)
n Norske plasseringer: senter
for internasjonale helse, universitetet i Bergen: 22. plass i
kategori for helse. institutt for
fredsforskning i oslo (Prio): nr.
27 på den generelle topp 50-listen utenom usa, samt to andre
kategorier. norsk utenrikspolitisk institutt (nuPi) i oslo: nr. 40
på den generelle topp 50-listen
utenom usa, samt plassering i
tre andre kategorier. senter for
utvikling og miljø i oslo: nr. 21 i
kategori for internasjonal utvikling.
kiLde: The gLoBaL Think Tanks
rePorT 2011, Think Tanks and CiviL
soCieTies Program – inTernaTionaL
reLaTions Program, universiTeTeT
i PennsyLvania

internasjonalt enn vi har nasjonalt.
Det er Universitetet i Pennsylvania, som i samarbeid med
over 1500 ulike eksperter, makthavere, institusjoner og journalister, har valgt ut klodens fremste tankesmier. Blant annet etter
vurderinger av publikasjoner og
annen aktivitet.
Kvalitetene i Bergen har heller
ikke gått upåaktet hen i Norge:
– Vi har fått en veldig god
fagevaluering. Forskningsrådet
har hatt en gjennomgang, og
gitt oss excellence-nivå, forteller Rune Nilsen.
Det er flere årsaker til at senteret får internasjonal ranking,
mener han:
– Forskere ved UiB har
sammen med partnere i andre
land vært aktive i diskusjoner
om global helse både på universitets- og helsesektoren. Forskningsgruppene er veldig gode.
Vi produserer god vitenskap og
mange doktorgrader. Og vi er
opptatt av at det vi gjør, skal
bety noe for våre partnerinstitusjoner – enten det er aidspolicyen i det sørlige Afrika, tuberkuloseprogrammet i Etiopia, eller
barnehelse i Verdens helseorganisasjon. På alle disse feltene vet
jeg at vi blir lagt merke til.

Vil bli brukt mer
Men senteret vil mer:
– Vi synes kanskje mer utenfor landet. Både Norad og
departementene kunne brukt
oss mer som dialogpartner i
internasjonale prosesser. Vi er
det absolutt største forskningsmiljøet i Norge på global helse.
Vi sitter på kompetanse vi er
internasjonalt kjente for, og vi
har et veldig sterkt partnerskap
med institusjoner andre steder i
verden, som vi kan løfte kunnskap og erfaringer fra, sier Rune
Nilsen.

Tid for opplevelser
Fly, hotell, utﬂukter og måltider
Pakkepris fra

7 995,-

Gourmet

Tid for kropp og sjel
Solia Gourmetpakke. 4 restauranter og vinkveld
Fly og hotell
fra

6 995,-

Pris gjelder rimeligste avreise (6. mars) med ﬂy og hotell til Hotel Buganvilia
på Madeira. Vi ﬂyr direkte til Madeira hver tirsdag i perioden 28/2 til 27/3. Se
alle våre hoteller og tilbud på solia.no. Valgfri transport mellom ﬂyplass og
hotell, samt evt. mat på ﬂyreisen tilkommer på våre reiser. Tilbudet gjelder et
begrenset antall plasser.

Tlf. 810 67 700

www.solia.no

