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Allmøte 23. mai 2017 for alle ansatte ved fakultetet 
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Fakultetsorganisasjonen 

http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013 
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Fakultetets strategi 2010-2018 

                                      Visjon 
Ny kunnskap for bedre helse 

 
 
                          Verdigrunnlag 
 

 

          Høy etisk standard 
 

Integritet Nysgjerrighet Åpenhet Entusiasme 
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VirksomhetsidéDet medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom å forske på høyt internasjonalt nivå. Kunnskapen skal komme samfunnet til gode gjennom utdanning, formidling og innovasjon.
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Evalueringsprosessen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 



uib.no 

• Et av hovedmålene for omorganiseringen var å 
tilpasse og effektivisere den administrative støtten til 
forskning, forskerutdanning og undervisning. 

• Andre forhold som økonomi og endring av 
studieplaner har vært utfordrende prosesser for både 
administrative, tekniske og vitenskapelig ansatte ved 
fakultetet. En av utfordringene i spørreundersøkelsen 
er å klare å skille mellom slike uavhengige endringer, 
og endringene som skyldes omorganiseringen. 

• Det er også viktig å påpeke at spørreundersøkelsen 
ikke er en arbeidsmiljøundersøkelse. Egen 
undersøkelse om arbeidsmiljøet (ARK-
undersøkelsen) kommer i høst. 
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Datainnsamling vår 2017 

• Grunnlagsdata 

• Hvordan er instituttene organisert – sjølmelding  

• Tall for ressursbruk ved dagens organisering målt 

mot ressursbruk før  

• Spørreundersøkelse til alle ansatte 
• Sammenligninger mot andre fakultet 
 
 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
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VI TRENGER DIN STEMME 
HVORFOR SKAL JEG SVARE? 
• Bidra med ditt blikk! 
• Komme med dine meninger 
• Være med å forme din arbeidshverdag 
• ….. 

 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Skape et bedre 
fakultet sammen 
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vurdering av: 

• om ny instituttstruktur er tilpasset forsknings-, 

formidlings- og utdanningsvirksomheten 

• optimal organisering internt ved instituttene 

• administrativ kapasitet i forhold til faglig 

organisering.  

• organisering av tekniske tjenester. 

Mandat og rammer for evalueringen 
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Hvem er med i evalueringsprosjektet 
Styringsgruppen 
• Leder Nina Langeland, dekan 
• Eyvind Rødahl, prodekan 
• Inger Hjeldnes Senneseth, 

fakultetsdirektør 
• Per Bakke, instituttleder 
• Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør 
• Gottfried Greve, representant 

fagforening 
• Vara Siv Lise Bedringaas, 

representant fagforening 
• Anita Bugge Koldingsnes, 

representant fagforening 
• Vara Helge Holgersen, representant 

fagforening 
• June Vibecke Knudtsen Indrevik, 

hovedverneombud  
• Gjert Bakkevold/Ørjan Hauge, 

sekretær for styringsgruppen 
 

Planleggingsgruppen 
• Leder Inge Fristad 
• Guri Rørtveit 
• Nils Erik Gilhus 
• Julie Stavnes 
• Karl Erik Müller 
• Håvard Hoel Aass 
• May Britt Kalvenes 
• Audun Nerland, representant 

fagforening 
• Vara Berit Storaker, representant 

fagforening 
• Hovedverneombud June-Vibecke 

Knudtsen Indrevik 
• Tone Bergan 
• Ingve Bergheim 
• Gjert Bakkevold/Ørjan Hauge 
• Ingrid Hagerup 
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Presentation Notes
Prosjektsekretariat:Ingve Bergheim, seniorrådgiver HR-avdelingenJulie Stavnes, administrasjonssjefGjert Bakkevold, seniorrådgiver / Ørjan Hauge, assisterende fakultetsdirektørIngrid Hagerup seniorkonsulent MOSU, studentene ville ikke delta men holdes orientert via møter.
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Bakgrunn for evalueringen 
- hovedtrekk i ”Framtidens fakultet” 

Mål for organisasjonsendringen:     
• Forenkling av organisasjons- og styringsstruktur 

og tydeliggjøring av strategisk ledelse. 
• Synliggjøring av tversgående strukturer. 
• Styrke funksjoner som understøtter forskning 

og forskerutdanning. 
• Styrke undervisningsorganisering. 
• Forenkle administrative funksjoner. 
    
  Kilde: Fakultetsstyresak 103/11 

Presenter
Presentation Notes
(Fakultetsstyresak 103/11)
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Ny organisasjonsstruktur ved fakultetet ble vedtatt i Universitetsstyret 
27. september 2012, med organisering til fem institutter 
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Inkl. forskningsrådgivere 
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Utdanningsorganisering 
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Forskningsorganisering 
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• Kjernefasiliteter opprettholdes  
• Alle vitenskapelig ansatte skal tilhøre en forskergruppe. 
 
Forskning er i sin natur annerledes enn undervisning som 
krever en mer sentral styring. Forskning krever mer en 
sentral koordinering. 
 
• For både forskning og undervisning er det viktig å få til 

tverrgående strukturer for å få til samhandling på tvers 
av instituttstrukturen. 

Andre elementer i ny fakultetsstruktur fra 2013 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
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