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Professor/førsteamanuensis i medisin/helsefag ved Institutt for 
samfunnsmedisinske fag og Regionalt kompetansesenter for 
habilitering og rehabilitering ved Helse Bergen 
 
Stillinga er delt med 40 % mellombels stilling i inntil 4 år ved 
Institutt for samfunnsmedisinske fag og 60 % fast stilling ved 
kompetansesenteret 
 
 
For å styrkje den akademiske basisen for rehabilitering, samarbeider Regionalt 
kompetansesenter for habilitering og rehabilitering med Institutt for 
samfunnsmedisinske fag om ei kombinert 100 % stilling, der 40 % av stillinga er 
mellombels stilling som professor/førsteamanuensis i inntil 4 (fire) år og 60 % av 
stillinga er fast stilling ved kompetansesenteret i Helse Bergen. Den som vert tilsett i 
stillinga skal fronte, utvikle og gjennomføre oppgåver knytt til oppretting av regionalt 
forskingsprogram for rehabilitering i Helse Vest. 
 
Om kompetansesenteret  
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest vart 
etablert ved Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen i 2007. Etablering av 
senteret er ledd i ein langsiktig strategisk satsing på habilitering og rehabiliteringsfelta 
der målsettinga er å styrkje kunnskapsgrunnlaget, etablere samhandlingsarenaer og 
knytte fagmiljø saman på tvers av helseføretaksgrenser og med samarbeidspartnarar 
utanfor spesialisthelsetenesta. Gjennom mandat frå Helse Vest RHF er 
kompetansesenteret tildelt fem hovudoppgåver; forsking og fagutvikling, 
undervisning, nettverksbygging, funksjon som regional koordinerande eining og 
regional vurderingseining for rehabilitering.  
 
Om instituttet 
Institutt for samfunnsmedisinske fag er eit institutt knytt til Det medisinsk-
odontologiske fakultet og er delt i ulike fag- og forskingsgrupper. Faggrupper for 
allmennmedisin, fysioterapivitskap, samfunnsmedisin, sjukepleievitskap, epidemiologi 
og medisinsk statistikk har ansvar for undervisninga ved instituttet. Forsking vert 
organisert i forskingsgrupper for mellom anna allmennmedisin, fysioterapivitskap, 
arbeids- og miljømedisin, sosial epidemiologi, livskvalitetsforsking, praxeologi, 
registerbaserte studiar av familiær risiko, livsstilsepidemiologi, genetisk epidemiologi, 
global helse og genetisk rettleiing. Instituttet har ansvar for undervisning av studentar 
i medisinstudiet, samt masterstudentar innan helsefaglege studieretningar. 
 
Om stillinga 
Kompetansesenteret sine oppgåver knytt til forsking i rehabilitering vil dreie seg om å 
bidra til å styrkje tverrfagleg forsking og forskingskompetanse innanfor rehabilitering 
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ved helseføretaka i Helse Vest, og til å styrkje samarbeidet om forsking mellom 
føretaka, dei private rehabiliteringsinstitusjonane og andre samarbeidspartnarar i 
regionen. Dette skal skje gjennom oppretting av eit eige regionalt forskingsprogram 
innanfor rehabilitering. 
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 
plikter og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger 
nede på denne sida. Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg 
til instituttleiar ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Rolv Terje Lie, tlf. 55 58 85 
33 e-post: rolv.lie@isf.uib.no, eller leiar for Regionalt kompetansesenter for 
habilitering og rehabilitering, Edith V. Lunde, tlf.: 55 91 85 42 
e-post: edith.victoria.lunde@helse-bergen.no 
 


Krav til søkjarar 


Søkjarar må ha doktorgrad i medisin eller helsefag og klinisk erfaring frå primær- eller 
spesialisthelsetenesta, helst frå rehabiliteringsverksemd eller anna relevant 
fagområde.  


Det er eit mål at forskingsprogram for rehabilitering innrettast på ein måte som 
skapar interesse og relevans på tvers av fagområda som har/kan ha oppgåver 
innanfor rehabilitering og/eller langsiktig oppfølging av kroniske sjukdommar. 
Søkjarar må difor ha omfattande kunnskap om og interesse for rehabilitering i eit 
breitt perspektiv. 


Programmet skal utviklast i ei tid med nye helselover som har utgangspunkt i 
Samhandlingsreformen, der helsefremjing og førebygging, brukarpåverknad og 
avtalte pasientforløp er blant strategiane for å oppnå mål som auka livskvalitet, 
meistring og samanhengande og koordinerte tenester. Søkjarar til stillinga må kunne 
dokumentera kunnskap på eit eller fleire av desse mål- og strategiområda. 


Søkjarar må være motivert for samarbeid med aktørar på tvers av fagområde, 
yrkesgrupper og tenestenivå. Gode kontaktskapande evner er difor naudsynt, samt 
vilje og evne til å skape forskingsmiljø gjennom nettverksbygging i regionen og 
nasjonalt.  
 
Den som vert tilsett må beherska norsk og engelsk skriftleg og munnleg, og vil få 
tildelt kontorplass ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og ved Regionalt 
kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Vedkomande vil inngå i ein av 
instituttet sine forskingsgrupper og vil delta i undervisning innafor relevante område.  
Ein må rekne med noko reiseverksemd i regionen.  
 
 
Løn etter lønssteg 59 for førsteamanuensis (kode 1011/lønsramme 24.3), og 
lønssteg 67-72 (kode 1013) for professor. Vidare opprykk skjer etter 
tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere 
høgare løn. For den faste delen av stillinga i Helse Bergen vil fastsetjing av løn bli 
etter avtale.  
 



mailto:rolv.lie@isf.uib.no
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Kvinner vert særskilt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire 
søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i 
Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte følgde.  
 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i 
befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og 
kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med 
innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga. 
 
Universitetet i Bergen nyttar "meroffentlighet" ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.  
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om 
ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal 
søkjaren varslast om dette. 
 
Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for 
stillinga.  
 
Søkjarar må nemne dei arbeida eller delar av arbeida som det skal leggjast særleg 
vekt på ved vurderinga. Desse bør ikkje vere fleire enn 15 publikasjonar for professor 
og 10 publikasjonar for førsteamanuensis. Søknaden må innehalde oversyn over 
vedlegg som dokumenterer søkjaren sine pedagogiske kvalifikasjonar.  
 
Send søknad og CV som inneheld fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare 
verksemd elektronisk via lenke på denne sida ”Søk på jobben”. 
 
Søkjarane må sende inn tre eksemplar av vitskaplege arbeid - trykte eller utrykte - 
som dei ønskjer at det skal takast omsyn til ved vurderinga og ei liste over desse i fire 
eksemplar med opplysning om kvar dei er offentleggjort. Dei vitskaplege arbeida skal 
vere nummererte og sortert i tre bunkar, og skal saman med fire kopiar av vitnemål 
og attestar sendast til Institutt for samfunnsmedisinske fag, Postboks 7804, 5020 
Bergen.   
 
Søknadsfrist:  
Søknaden skal merkast:  
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STILLINGSOMTALE 


Professor/ førsteamanuensis i medisin/helsefag ved Institutt for 
samfunnsmedisinske fag og Regionalt kompetansesenter for habilitering og 
rehabilitering ved Helse Bergen. 
 
 
For å styrke den akademiske basisen for rehabilitering, samarbeider Regionalt 
kompetansesenter for habilitering og rehabilitering med Institutt for 
samfunnsmedisinske fag om ei kombinert 100 % stilling, der 40 % av stillinga er 
mellombels stilling som professor/førsteamanuensis i inntil 4 (fire) år og 60 % av 
stillinga er fast stilling ved kompetansesenteret i Helse Bergen. Den som vert tilsett i 
stillinga skal fronte, utvikle og gjennomføre oppgåver knytt til oppretting av regionalt 
forskingsprogram for rehabilitering.  
Vedkomande vil delta i undervisning ved instituttet og inngå i ei relevant 
forskingsgruppe. 
 
Det er eit mål at forskingsprogram for rehabilitering innrettast på ein måte som 
skapar interesse og relevans på tvers av fagområda som har/kan ha oppgåver 
innanfor rehabilitering og/eller langsiktig oppfølging av kroniske sjukdommar. 
Programmet skal utviklast i ei tid med nye helselover som har utgangspunkt i 
Samhandlingsreformen, der helsefremjing og førebygging, brukarpåverknad og 
avtalte pasientforløp er blant strategiane for å oppnå mål som auka livskvalitet, 
meistring og samanhengande og koordinerte tenester. Det vert lagt vekt på 
samarbeid med aktørar på tvers av fagområde, yrkesgrupper og tenestenivå, samt 
vilje og evne til å skape forskingsmiljø gjennom nettverksbygging i regionen og 
nasjonalt. 
 
 
Undervisingsspråket er til vanleg norsk.  
 
Søkjarar må dokumentera undervisnings- og administrativ erfaring, samt evt. erfaring 
med populærvitskapleg formidling. Det blir lagt vekt på dokumentert vilje og evne til 
samarbeid.   
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale 
arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som vert tilsett og bli pålagt 
undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga 
er knytt til. Den tilsette kan bli pålagt å delta i styringsorgan, komitear og anna arbeid 
ved universitetet. 
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell 
vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar.  Søkjarane må dokumentere 
sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending 
av:  


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning  


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


 oversyn over undervisningsomfang og -nivå  


 oversyn over master- og doktorgradsrettleiing og resultat  


 mottekne studentprisar  
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 eigne pedagogiske publikasjonar  


 eigne undervisningskompendier og undervisningsmateriell  


 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, slik som 
alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


 
Tilsetjinga føregår på grunnlag av innstilling av ein vitskapeleg komité samt ei 
sjølvsstendig vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 
undervisningskompetanse. 
 


 
 








Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Universitetet i Bergen 
 


Programsensoravtale 
 


Charlotte Ringsted er oppnevnt som programsensor ved Det medisinsk-odontologisk fakultet under 
Programutvalg for medisin, og skal føre tilsyn med følgende studieprogram: Profesjonsstudiet i 
medisin.  
 
Oppnevningen gjelder perioden 01.06.2011 - 31.05.2015. 
 
Kontaktperson ved det aktuelle programutvalg er leder for utvalget, Anders Bærheim, 
anders.barheim@isf.uib.no , +47 55 58 61 40. 
Overordnet ansvarlig på fakultetsnivå er prodekanus for undervisning, Gottfried Greve, 
gottfried.greve@pedi.uib.no, +47 55 97 52 75. 
 
Honorar: Programsensor lønnes etter UiBs standardsatser for programsensorer NOK 40.000 pr år.   
For utbetaling av honorar må skattekort være levert. Hvis ikke trekkes 50% i skatt. 
Honorar utbetales av fakultetet etter at programsensors rapport er levert, som en hovedregel ved 
slutten av hvert kalenderår. I tillegg vil ev. reisekostnader for besøk ved institusjonen dekkes av 
fakultetet etter avtale med det aktuelle programutvalg. Andre utgifter knyttet til arbeidet avtales 
spesielt.  
 
Oppgaver:  
Programsensors hovedoppgave blir å arbeide med pedagogisk kompetanseutvikling av fakultetets 
faglig ansatte. Dette omfatter: 


• møte i fagmiljøet (ev programutvalget) minimum en gang årlig for å drøfte løpende saker og 
mer overordnede spørsmål.   


• utarbeide en årsrapport vedr. hovedoppgaven til programutvalget/fakultetet innen 1. november 
etter angitt mal i kvalitetshåndboken for UiB. Rapporten kan legges ut i UiBs 
rapporteringsdatabase under http://studiekvalitet.uib.no/ 


 
I tillegg omfatter avtalen i mindre omfang følgende oppgaver (se også Handbok for kvalitetssikring av 
universitetsstudia, UiB): 


• kommentere og gi råd om innhold, kombinasjoner, struktur, undervisnings- og 
vurderingsformer i programmet/-ene 


• vurdere standarden på studiet sammenliknet med tilsvarende studier nasjonalt og 
internasjonalt 


 
Programutvalgene kan gi utfyllende beskrivelser av oppgavene for den enkelte programsensor.  
 
Kontakten med programutvalgene:  
Programutvalget har ansvaret for den løpende kontakten med programsensor, og legger til rette for 
eventuelle besøk av programsensor - eventuelt i samarbeid med involvert(e) institutt. Ved besøk bør 
det legges opp til samtaler med både studenter og lærere, i tillegg til at programsensor får se aktuelle 
fasiliteter for studieprogrammene. 
 
Dato:…………………    Dato: ……………... 
 
Signatur programsensor:   Signatur prodekan for undervisning: 
…………………………………………..  ………………………………………………….. 
 
Avtalen utgår i to – 2 – eksemplar. Programsensor beholder et eksemplar av avtalen, fakultetet beholder den 
andre – med kopi til det aktuelle programutvalg. 








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode: 
 


 Styre-sak: 53/11 


Sak nr.: 
 


 Møte:  11.05.11 
 


 


 
Forslag om B-tillegg for programutvalgsledere  
 


 
Programutvalgene er opprettet av Det medisinsk-odontologiske fakultet for å 
kvalitetssikre at fakultetets studieprogram organiseres og gjennomføres med høy 
kvalitet.  
 
Det har over tid vært arbeidet med å både klargjøre og styrke programutvalgenes 
rolle som koordinator, kvalitetssikrer og pådriver i fakultetets studieprogrammer. 
Fakultetet har i styresak 158/10 vedtatt et felles mandat for alle programutvalgene, 
som har en  representasjon som gjenspeiler undervisningsansvaret ved instituttene. 
 
Å være leder for et programutvalg ved MOF er en krevende og viktig pådriverrolle på 
utdanningssiden. Ledervervet innebærer blant annet et selvstendig ansvar for 
omfattende arbdeid med saks- og møteforberedelse, møteledelse og 
representasjonsoppdrag. Programutvalgsleder sitter også i fakultetets Studieutvalg 
som ledes av visedekan for utdanning.  
 
Som en ledd i å oppfylle fakultetets strategiplan ønsker fakultetsledelsen å fremme 
fakultetets utdanningsprogrammer og statusen til studiearbeidet ved  å ytterligere å 
styrke programutvalgene. Det foreslås derfor å fremme sak for å tilkjenne 
programutvalgsleder et midlertidig lønnstillegg i funksjonsperioden. 
Funksjonsperioden er normalt 4 år. Det foreslås at B-tilleggets størrelse bestemmes 
ut frå størrelsen på oppgaven, etter faste kriterier som antall emner, antall 
undervisere og antall studenter. Ved å innføre et B-tillegg til denne 
ledelsesfunksjonen vil ikke bare programutvalgslederne få en belønning for det 
viktige arbeidet de gjør, men fakultetsledelsen vil også kunne stille større krav til 
programutvalgslederne. 
 
Det er Personal- og organisasjonsavdelingen sentralt ved UiB som behandler og 
vedtar krav om midlertidige lønnstillegg i samråd med organisasjonene. B-tillegg gis 
normalt ikke for mere enn 2 år om gangen. Det vil likevel bli anmodet om at tillegg for 
programutvalgsledere gis for en periode på 4 år som er tilsvarende 
fungeringsperioden.  
 
 
 
Fakultetet vil fremme B-tillegg for ledere av følgende programutvalg (uttømmende 
liste pr 01.05.11): 
- Programutvalg for medisin 
- Programutvalg for odontologiske fag 
- Programutvalg for ernæring 
- Programutvalg for helsefag 
- Programutvalg for medisinsk biologi 
- Programutvalg for Erfaringsbasert master i helseledelse 







- Programme Committee for Master’s programmes at Centre for International Health 
- Programutvalg for Legers etter- og videreutdanning 
- Programutvalget for forskerutdanningen 
 
  
 
Forslag til vedtak 
 
Fakultetstyret ber om det fremmes sak for POA om å innføre et midlertidig 
lønnstillegg for programutvalgsledere ved MOF. 
 
 


Link til: 


 ”Særavtale om tilståelse av midlertidige lønnstillegg ved Universitetet i Bergen” 
http://persok.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=146940&sublink_id=14697
3&toplink_id=  
 


 


 
 
 
Koh/02.05.11 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Fak.sak: 59/11 


Sak nr.:  2011/5371  Møte: 11.05.2011 


 
 
 
 
UTLYSING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I ODO NTOLOGI 
(PEDODONTI) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
 
 
I brev av 28.04.2011 ber Institutt for klinisk odontologi om at det blir lyst ut en fast 
stilling som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (pedodonti) ved 
instituttet. Grunnen til utlysingen er fordi professor Magne Raadal som arbeidet 
innenfor fagfeltet pedodonti gikk av for aldersgrensen 30.09.2010. Innenfor 
fagområdet jobber for tiden en førsteamanuensis samt at Magne Raadal fungerer på 
pensjonistvilkår i tidsrommet 01.10.2010 - 30.06.2011.     
 
Av hensyn til undervising og forskning i fagområdet pedodonti ber instituttet om at 
stillingen blir lyst ut. Samtidig er det ett undervisning - og forskningssamarbeid 
mellom Senter for odontofobi, der det for tiden ikke er noen vitenskapelige ansatte, 
og Senter for pedodonti.   
 
Instituttet skriver at de generer overskudd og at det finansielle grunnlaget for 
stillingen er bedret.  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 
%) i odontologi (pedodonti). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysing/stillingsomtale.  


 
 
 
29.04.2011 /IVØI  
 
 
Vedlegg: Brev fra Institutt for klinisk odontologi av 28.04.2011 
  Utlysingstekst og stillingsomtale 
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Arkivkode:  Styresak   45/11 


 


  Møte   11.5.11 


 
 


FULLMAKTSSAKER: 


 


 


A)        HØRINGER 


 


B)       MELDINGER STUDIE OG FORSKNING 


 


C)       DR. GRADER 


 


D)      TILSETTINGSRÅD 
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A)Høringer:    


 


1.  Gjennomgang av takstsystemet for fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten – 


innspillsrunde, brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 11.3.11 og innspill fra 


Inst. for samfunnsmedisinske fag, faggruppen i fysioterapi av 4.4.11, vedl. (ephorte 


11/3856) 


 


 2. Høring – forslag til Handlingsplan for likestilling 2011 – 2014, brev fra 


Universitetsdirektøren av 24.3.11, vedl., høringssvar fra MOF ettersendes.  (ephorte 


09/14134) 
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B) Meldinger: 


 


1) Endelig resultat av forskningsmelding 2010, vedl.  


 


2) Endelig resultat av forskerutdanningsmelding 2010, vedl. 


 


3) Endelig resultat av utdanningsmelding 2010, vedl. 
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C) Dr. grader 
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D: Tilsettingsråd: Saker behandlet i Tilsettingsrådet MOF 


 


 


Sak 52/11 Utlysing - midlertidig forsker (100 %) ved Institutt for indremedisin 


(ePhorte nr.: 2011/3397) 


Vedtak:  


På bakgrunn av brev fra Institutt for indremedisin, samt utlysningstekst på norsk og engelsk 


vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å lyse ut en forskerstilling 


(100 %) i perioden 19.05.2011-31.12.2011. 


 


Sak 53/11 Utlysing av postdoktorstilling (100 %) ved Institutt for klinisk odontologi 


(ePhorte nr.: 2011/3506) 


Vedtak: 


På bakgrunn av brev fra Institutt for klinisk odontologi, samt utlysningstekst på norsk og 


engelsk vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å lyse ut en 


postdoktorstilling (100 %) for en periode på to år fra tilsetting. 


 


Sak 54/11 Utlysning av forskerstilling (100 %) ved Institutt for biomedisin – eksternt 


finanisert 
(ePhorte 2011/911) 


Vedtak: 
På bakgrunn av brev fra Institutt for biomedisin, datert 15.03.2011, samt utlysningstekst på norsk 


og engelsk, vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å lyse ut en 


midlertidig forskerstilling (100 %) for en periode på tre år fra tilsetting. 


 


Sak 55/11 Utlysning av stipendiatstilling (100 %) ved Institutt for biomedisin – eksternt 


finanisert 
(ePhorte 2011/906) 


Vedtak: 
På bakgrunn av brev fra Institutt for biomedisin, samt utlysningstekst på norsk og engelsk, vedtar 


Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å lyse ut en stipendiatstilling (100 %) 


for en periode på tre år fra tilsetting.  


 


Tilsettingsrådet forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter, og at dette inkluderer 


dekningsbidrag i samsvar med fakultetets vedtak. 
 


Sak 56/11 Utlysning av midlertidig postdoktorstilling i molekylærbiologi/genetikk for 3 


år ved Institutt for biomedisin – eksternt finansiert 


(ePhorte 2011/745) 


Vedtak: 


1. På bakgrunn av brev frå Institutt for biomedisin og utlysingstekst på norsk og engelsk 


vedtek Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å lyse ut ei 


postdoktorstilling (100 %) for ein periode på tre (3) år.  
2. Det er ein føresetnad at stillinga er finansiert av bidragsytar og at dette inkluderer 


dekningsbidrag i samsvar med vedtaket til fakultetet.  
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Sak 57/11 Utlysing av stipendiatstilling (100 %) ved Institutt for indremedisin – 


bevilgningsfinansiert 
(ePhorte 2011/4466) 


Vedtak: 


På bakgrunn av brev fra Institutt for indremedisin, samt utlysningstekst på norsk og engelsk 


vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å lyse ut en stipendiatstilling 


(100 %).  


 


Stillingen er finansiert av Universitetet i Bergen. 


 


Sak 58/11 Utlysing av postdoktorstilling (100 %) ved Institutt for indremedisin – 


bevilgningsfinansiert  
(ePhorte 2011/4470) 


Vedtak: 


På bakgrunn av brev fra Institutt for indremedisin, samt utlysningstekst på norsk og engelsk 


vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å lyse ut en 


postdoktorstilling (100 %).  


 


Stillingen er finansiert av Universitetet i Bergen. 


 


Sak 59/11 Tilsetting i stipendiatstilling (100 %) ved Institutt for indremedisin - 


bevilgningsfinansiert 
(ePhorte 2010/9920) 


Unntatt offentlighet 


 


Sak 60/11 Forlengelse av stipendiatstilling ved Regionsenter for barn og unges psykiske 


helse, helseregion vest (RBUP-Vest) 


(ePhorte 2011/1972) 


Under behandling 


 


Sak 61/11 Tilsetting utan utlysning i midlertidig forskerstilling (100 %) ved Institutt for 


biomedisin – eksternt finansiert 
(ePhorte 2011/4183) 


Unntatt offentlighet 


 


Sak 62/11 Tilsetting av postdoktor ved Institutt for biomedisin (100 %) – eksternt 


finansiert 


(ePhorte 2011/723) 


Unntatt offentlighet 


 


Sak 63/11 Tilsetting professor II stilling (eksternt finansiert) ved Institutt for klinisk 


medisin 


 (ePhorte 2011/3036) 


 Under behandling 


 


Sak 64/11 Tilsetting Førsteamanuensis/professor (20 % midlertidig) i medisin 


(håndkirurgi) ved Institutt for kirurgiske fag  


(ePhorte 2010/12373)  


Under behandling 
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Sak 65/11 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i midlertidig forskerstilling eksternt 


finansiert ved Institutt for samfunnsmedisinske fag 


(ePhorte 2011/4498) 


Under behandling 
 


 


 


 
4.5.11 bsg 

























































































































































































































































 
 


Program for fjerde og siste samling av YFL. 
 
18. august. 
1230     Lunsj. 
1330  "Sjef i eget liv. Hvordan kan vi fungere best mulig i et kollegium, i 


forhold til medarbeidere og ansatte? ”. Ved Professor Ingvard Wilhelmsen. 


1430  Ledelse og prioritering ved administrerende direktør Helse Bergen, 


Stener Kvinsland / Bjørn Guldvåg (ikke bekreftet) 


1600  Pause 


1630  Tema: Mentor og Adept, status for utbytte og planer for   


  videreutvikling og fokus områder. 


1730  Påfyll for mentorer og adapter. 


1800  Pause 


1815  Sluttord for kull 01, ved dekan Nina Langeland 


1900  Avslutningsmiddag med Mentorer og fakultetsledelsen med 


  utdeling av diplomer. 


 


2300  Avslutter 


 


19. august. 
0900- 1100 Øknomistyring, grunnbevilgning og bidrags og    


  oppdragsvirksomhet ved UiB v/Sven-Egil Bøe. 


1100 Pause 


1115 Ledelse og kommunikasjon ved Anders Skogstad 


 


1200 Lunsj 


1300 Dialog rundt ledelse og kommunikasjon ved Anders Skogstad 


1330 Oppsummering og refleksjoner fra kull 01. 


1500 Avlutter. 


 


 


 







 


 
 
Presentasjon av fakultetet, programmet og bidragsyterne 
 


Program 30. september.  


Bjørnefjorden gjestetun. 


 


Program for åpningsdagen. 


Ansvarlig for dagen er Fakultetsdirektøren. 


 


11.30 Lunsj 


12.30  Velkommen til YFL- programmet ved Dekanus Per Omvik. 


12.40 Presentasjon av programmet ved fakultetsdirektør Nina Mevold 


13.00 Kaffe/te pause. 


13.15 Presentasjon av Det medisinsk-odontologiske fakultet - utfordringer ved dekanus Per  


Omvik 


14.00 Presentasjon av ledelsesverktøy som skal benyttes i programmet, ulike ledelsestema  


og litt om UiBs ledelsesutviklingsprogram ved underdirektør Britt Karin Muri,  


Personal- og organisasjonsavdelingen  


14.45 Pause 


 


15.00 Presentasjon av eksternfinansiering ved UiB og støttefunksjoner, innrettet mot dette  


programmet ved rådgiver Anne Marie Haga fra Forskningsavdelingen. 


15.45 Gruppediskusjoner og plenumsgjennomgang: Deltakernes forventninger til 


programmet og de fire samlingene, og fakultetets forventninger til deltakerne. 


17.15  Avslutning faglig program 


 


17.30  Aperitif 


18.00 Middag 


 


20.30 Retur Bergen 


 







 
 
Program for yngre forskningsledere UiB  -  


Modul om eksternfinansiering ved UiB og støttefunksjoner 


 
Dato: March 8  - 9  


Sted: Møterommet, Prof. Keysersgt. 8 og Bjørnefjorden Gjestetun 


 


 


Program: 
 


Dag 1:    


 


Inviterte bidrag 


09:00 – 09:30  Åpning og kaffe 


09:30 – 10:30  NIH Grants - Prof. Rolv Terje Lie, ISF 


10:30 – 11:30 What makes a successful proposal? – Prof. Kenneth Hugdahl, Faculty of 


Psychology 


 


Vi drar til Bjørnefjorden  


12:30 – 13:15  Lunch 


 


Evaluering av Søknader 


13:15 – 14:15  Evalueringskriterier - Forskningsavdelingen’s Rådgiver 


14:15 – 15:15  Erfaren evaluator: Vigdis Vandvik, Dept of Biology (bekreftet) 


15:15 – 15:30  Kaffe pause 


15:30 – 16:30  Praktisk arbeid med evaluering av EU søknader, Gruppearbeid  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Dag 2:    


Støttefunksjoner ved prosjektutvikling 


 


09:00 – 12:00  Presentasjoner ved FA-rådgivere (innlagt kaffepause) 


 


12:00 – 13:00   Lunch 


 


 


Finansieringskilder  


 


13:00 – 16:00   Norwegian Research Council – Mari Nes, NFR 


 


   EU Framework Programmes: HEALTH – Mari Nes, NFR 


 


   ERC Starting and Advanced Grants – Sumathi S-Håvik, FA  


 


   EU Framework Programmes: PEOPLE – Mari Nes, NFR 


 


   National Institutes of Health – Sumathi S-Håvik, FA 


    


 


 


 


 





		Program for fjerde og siste samling av YFL august 2010

		Program 3  september 2009

		March 8-9 samling Program 24 Feb






STILLINGSOMTALE 


 


Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (urologi) ved Institutt for kirurgiske 


fag  
 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for kirurgiske fag, er det ledig ei fast stilling som professor 


(50 %) i medisin (urologi). Stillinga er knytt til stilling som overlege (50 %) ved Avdeling for 


Urologi, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus (stillingsnr 1474/NR-nr 5069). 


Arbeidsstad er ved dette sjukehuset. 


 


Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett 


førsteamanuensis (50 %). 


 


Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervising og eksamensavvikling ved instituttet i dei 


studieprogram og etter dei studieordningar som gjeld til ei kvar tid. 


 


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 


faglege kompetanse kan den som vert tilsett også verte pålagt undervising, rettleiing og 


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  


 


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på 


norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.  


 


Det vil bli lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 


forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare bli lagt vekt på dokumentert 


vilje og evne til samarbeid. 


 


Universitetsstyret understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt ved 


tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 


pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending av:  


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning  


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervising  


 oversyn over undervisingsomfang og -nivå  


 oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  


 mottekne studentprisar  


 eigne pedagogiske publikasjonar  


 eigne undervisingskompendium og undervisingsmateriell  


 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervising, så som 


alternative undervisingsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


 


Den som vert tilsett må rette seg etter det regelverket som til ei kvar tid gjeld for stillinga. 


Stillingsinnehavar må og på førespurnad eventuelt delta i instituttet sine styringsorgan, utval og 


anna arbeid. 


 


Tilsetjing skjer på grunnlag av innstilling av vitskapleg vurderingskomité samt ei sjølvstendig 


vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 


undervisinga. 


 








Universitetet i Bergen 


Institutt for klinisk odontologi 


 
 
Professor/Associate Professor in Odontology 
 
At the Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical Dentistry there is a vacant 
position as Professor/Associate Professor in Odontology. (Oral surgery/oral medicine).The 
working address is Årstadveien 17, 5009 Bergen. 
 
 
The successful applicant must have a doctorate in Odontology. If no qualified applicant applies 
for the position as Professor (code 1013), the University may consider an appointment as 
Associate Professor. 
 
Applicants should have substantial research leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities and in strategic research planning. Candidates should be able to 
demonstrate strong interpersonal skills and the ability to work and communicate well with others 
in a team environment. 
 
Applicants will also be required to take part in teaching and examination programmes in force at 
any time and to comply, without additional remuneration, with any amendments that may be 
introduced by legislation with regard to curriculum, pension schemes and retirement age. 
 
Salary will be paid in accordance with level 70-75 (code 1013) or level 59 (code 1011/LR 24.3) for 
Associate Professor. In case of particularly qualified applicants, a higher salary may be 
considered. 
 
A description of the position including details on curriculum and area of responsibility, particular 
duties and other circumstances which will be stressed at the time of appointment can be found at 
the following website: http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ledige-stillinger 
 
Further information can be achieved by contacting Professor Inge Fristad (+47 55 58 66 04). 
Inge.Fristad@iko.uib.no 
 
The teaching language will normally be Norwegian, but teaching at PhD- and postgraduate levels 
may be in English. Women in particular are invited to apply. If the evaluation committee finds that 
several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal opportunities 
laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied. 
 
State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest possible 
degree. We have therefore adopted a personnel policy objective to ensure that we achieve a 
balanced age and sex composition and the recruitment of persons of various ethnic backgrounds. 
Persons of different ethnic backgrounds are therefore encouraged to apply for the position. 
The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 
scientific positions. Information about the applicant may be made public even though the 
applicant has requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if 
his/her request is not respected. 
 
The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at any time. 
 
The application must contain a complete overview of the applicant's education, earlier positions 
and other activities, along with a complete list of scholarly works and information on where these 
have been published. The applicant must name the scholarly works or parts of such works on 
which the committee should place special emphasis in its evaluation. These should not exceed 



http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ledige-stillinger

mailto:Inge.Fristad@iko.uib.no





15 in number for a Professor and 10 for an Associate Professor. The application must contain a 
list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications. 
The application and CV should be sent via the link “Apply for this position” at this website. 
 
Applicants must submit three copies of all the scholarly works - published or unpublished - they 
wish to be evaluated with their application, along with six copies of a list of these works with 
information about where they have been published. These works should be numbered and sorted 
into three piles and sent to the Secretariat of the Faculty of Medicine and Dentistry, University of 
Bergen. The application must contain a list of attachments providing evidence of 
the applicant's teaching qualifications. 
The application and CV should be sent via the link “Apply for this position” at this website. 
Applicants must submit three copies of all the scholarly works - published or unpublished - they 
wish to be evaluated with their application, along with six copies of a list of these works with 
information about where they have been published. These works should be numbered and sorted 
into three piles and sent to the Secretariat of the Faculty of Medicine and Dentistry, University of 
Bergen, within one month of the expiry of the application deadline. 
Please send these works along with confirmed copies of certificates to the following address: 
Secretariat of the Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, post box 7804, N-5020 
Bergen, Norway 
 
 
Closing date for applications:  
Please quote reference number:  








POSITION DETAILS 


 


 


PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN DENTISTRY (Paediatric 


Dentistry) 


 


 


There is a position available as Professor/Associate professor in Paediatric 


Dentistry at the Department of Clinical Dentistry, Faculty of Medicine and 


Dentistry, University of Bergen. 
 


The Faculty of Medicine and Dentistry at University of Bergen has eight departments. At the 


Department of Clinical Dentistry the main activities are research, supervision at PhD-level 


promotion of research news to the public, graduate training of dentists and dental hygienists 


and postgraduate training in dentistry. The Department has a close cooperation with the Clinic 


of Dentistry. 


 


The Department of Clinical Dentistry has approximately 55 positions; 25 positions for 


scientific staff, approximately 15 PhD students and 15 persons in technical/administrative 


positions. The Department is located in Årstadveien 17, but some of the staff is located in 


Overlege Danielsens hus i Årstadveien 21.  


 


The position is connected to the paediatric dentistry section, with working obligations in 


agreement with the existing curriculum. This includes teaching of dental students and dental 


hygienists and postgraduate training of dentists. The paediatric dentistry section has the 


responsibility for a 3-years program, qualifying for specialist authorisation in Paediatric 


Dentistry. 


 


In the curriculum, corporation between the different units is highlighted. 


 


The research activities at the Department is organised into research groups. This includes 


cancer research,  tissue engineering,  biomaterials, oral infection and inflammation and 


behavioural science. A Centre for Clinical Research is established to coordinate technical 


support and service. Applicants with research experience in Paediatric Dentistry will be 


preferred.  


 


Qualifications 


 


To be qualified as Professor/Associate professor, one needs to have a Norwegian PhD-degree 


or corresponding qualifications. In addition he/she should be approved as a specialist in 


Paediatric Dentistry or have corresponding qualifications. To be qualified the applicant should 


have research qualifications in agreement with rules set at the Faculty of Medicine and 


Dentistry.   


The applicant should be able to document comprehensive clinical and theoretical experience. 


In addition, administrative- and leadership experience as well as collaborating abilities will be 


emphasised  


 


  


  







The education language is normally Norwegian, and the one employed is expected to speak 


Norwegian or another Scandinavian language. Pedagogic training is mandatory. Applicants 


that do not fulfil this requirement will be offered lectures and training for qualifying. This 


requirement should be achieved within one year after employment.  


 


Responsibilities and duties 


 


Research-, teaching- (theoretical and clinical), supervision-, exam administration and 


administrative duties are mandatory according to existing regulations. The one employed will, 


in addition to teaching in paediatric dentistry, have teaching obligations in integrated teaching 


courses across units.  


 


The general rules at the University of Bergen are prevailing, and the one employed can under 


certain circumstances be expected to take teaching obligations outside the unit at where he/she 


is employed.    


 


The University highlights pedagogic qualifications as important criteria for the employment 


as Professor/Associate Professor. This should be documented and could include: 


 


 Documentation of formal qualifications  


 Evaluation report of the applicant’s teaching qualifications 


 Documentation of teaching at different levels 


 Overview of Master- and PhD-supervision, including results 


 Awards 


 Publications of pedagogic work 


 Teaching material 


 Reports showing participation in the development of teaching projects.  


 


The best applicants should expect to be called in for an interview or to hold a lecture.  
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Fak.sak: 58/11 


Sak nr.:  2010/6811  Møte: 11.05.2011 


 
 
 
 
UTLYSING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I ODO NTOLOGI 
(ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN) VED INSTITUTT FOR KL INISK 
ODONTOLOGI 
 
 
I brev av 26.04.2011 ber Institutt for klinisk odontologi om at det blir lyst ut en fast 
stilling som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (oral kirurgi og oral 
medisin) ved instituttet. Stillingen har vært utlyst tidligere, og det ble tilsatt en 
førsteamanuensis. Førsteamanuensen sa senere opp 80 % av stillingen, og jobber i 
en fast 20 % stilling.    
 
Bemanningssituasjonen ved seksjonen er for tiden svært dårlig.  
 
Instituttet skriver at de generer overskudd og at det finansielle grunnlaget for 
stillingen er bedret.  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 
%) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin). En forutsetter at Institutt for 
klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen 
budsjettramme.  


2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysing/stillingsomtale. 


 
 
 
 
29.04.2011 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Brev fra Institutt for klinisk odontologi av 26.04.2011 
  Utlysingstekst og stillingsomtale 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Arkivkode:  Styresak:  49/11 


Sak nr.:  Møte: 11.05.2011 


NYTT BARNE- OG UNGDOMSSENTER – AREALUTVIDELSE OG LE IEKONTRAKT 
MED HELSE BERGEN 
 


Bakgrunn 
Helse Bergen har fått klarsignal for et nytt barne- og ungdomssenter (BUSP) på nordsiden av sentralblokken 
hvor Barneklinikken og Psykiatrisk divisjon har eksisterende bygg. UiBs arealer i eksisterende Barne-
klinikken vil bli erstattet i BUSP-bygget, men er beregnet ut fra eldre studenttall og ikke dimensjonert for 
dagens forsknings-, utdannings- og formidlingsaktivitet ved UiB. Fakultetet ser seg derfor nødt til å øke 
arealet for å ta høyde for dagens aktivitet.  
 


Nytt Barnesenter gir en enestående mulighet for å samle forskning innen barnemedisin. Det planlegges 
laboratorier for avanserte eksperimentelle studier innen molekylærmedisin og cellebiologi, biobanker og 
sykdomsregistre knyttet opp mot bla barnediabetes;  testing av hjerte og lungefunksjon av barn med 
hjertesykdommer, astma og overvekt;  samt kliniske studier av premature barn og barn med en rekke ulike 
sykdommer. Denne translasjonelle tilnærmingen søker å bedre behandling og oppfølging av barn gjennom 
forskningen. I tillegg planlegges et læresenter der studentene i mye større grad integreres i den daglige 
aktiviteten til forskerne gjennom felles bibliotek og seminarrom. 
 
Leieavtale for Barne og ungdomssenter som bygges av Helse Bergen 
Fakultetet og universitetets ledelse har vært i dialog med Helse Bergen i planleggingsprosessen, og har 
sjekket ut med Kunnskapsdepartementet (KD) om tilsagn på tilleggsfinansiering (vedlegg 1). KD gav ikke 
slikt tilsagn, og UiB må dermed dekke kostnaden for utvidelse av arealet selv. Fakultetet har ikke nådd fram 
med at en slik kostnad bør dekkes av UiB sentralt, og dermed må fakultetet forplikte seg til leiekontrakt for 
areal ut over dagens UiB-arealer i Barneklinikken.  
 
Fakultetet har overfor universitetsledelsen fremmet behovet for en avklaring mellom 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på den prinsipielt overordnede 
problemstillingen om hvem som skal finansiere mellomfinansieringen mellom arealer som erstatter 
eksisterende universitetsarealer (basert på tidligere studenttall), og dagens reelle behov for arealer (basert på 
dagens studenttall) når HOD bygger nybygg for helseforetaket, i bygg der universitetet har leierettsarealer. 
Det er bestemt at universitets- og fakultetsledelse ber om et møte om dette med Kunnskapsdepartementet. 
 
For å forsikre oss om at fakultetets interesser i BUSP ivaretas har fakultetet på denne bakgrunn inngått 
avtale (vedlegg 2) om tilleggsarealer. Fakultetet har med bistand fra UiBs eiendomsavdeling forhandlet fram 
utkast til leiekontrakt med Helse Bergen som er vedlagt. Fra ferdigstillelsestidspunktet forplikter fakultetet 
seg til å inngå en 20-årig leieavtale for de aktuelle tilleggsarealene med opsjon på å forlenge leieforholdet i 
ytterligere 10 år. Husleieavtalen åpner for at UiB kan kjøpe seg inn ved et investeringstilskudd ved ønske. 
Med godkjenning fra Helse Bergen, kan fakultetet fremleie sine arealer – helt eller delvis – til tredjepart. 
Ved mulig fremleie, har Helse Bergen forrett til å benytte arealene selv. 
 
Utgangspunkt for husleien er godkjent byggeregnskap medregnet byggelånsrente.  
Årlig husleie tar utgangspunkt i følgende formel: Kvm.pris x UiBs nettoareal x B/N-faktor x 9% rente. 
Kvadratmeterpris og brutto/netto-faktor (B/N-faktor) er gjennomsnittstall for hele BUSP, etappe 1.  
 
Fra Helse Bergen opplyses det at kvadratmeterprisen i forprosjektet (prisnivå januar 2010) var kalkulert til 
ca. kr 56.000 pr brutto kvm, mens B/N-faktoren var 2.2. Årlig husleie reguleres ihht endring i konsumpris.  
 
Totalt er det forhandlet fram at MOFs tilleggsareal er 284 kvm i BUSP som med en estimert 
kvadratmeterpris på 56.000 vil utgjøre ca 3.150.000 i årlige leieutgifter. 
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Fakultetsdirektørens kommentarer 
Fakultetsledelsen er fornøyd med at BUSP blir en realitet og at fakultetets forskning innen 
barnemedisin nå får langt bedre vilkår mht nye arealer og infrastruktur enn dagens. Fakultetet har 
bidratt i arbeidsgrupper i samarbeid med Helse Bergen for å oppnå best mulig løsninger for 
sambruk om forskning, utdanning og formidling. Fakultetet har ikke så langt funnet finansiering fra 
Kunnskapsdepartementet eller over UiB-budsjettet for en utvidelse av arealet til dagens 
forskningsaktivitet og studenttall. Fakultetet er dermed nødt til å forplikte fakultetsbudsjettet med 
husleiemidler for tilleggsarealet.. Husleiekontrakten er kvalitetssikret ved den sentrale 
Eiendomsavdelingen, og den er i samsvar med andre leiekontrakter som er inngått med Helse 
Bergen. 
 


Forslag til vedtak: 
 


1. Fakultetsstyret godkjenner leieavtale med Helse Bergen om tilleggsarealer i det nye Barne- 
og ungdomssenteret som skal stå klart i 2013.  


2. Leieavtalen har en arealramme på 284 m2 med en foreløpig beregnet årlig kostnad på kr 
3.150.000 som indekseres årlig ihht generelle pris- og lønnsjusteringer.  


 
 
04.05.2011 ØRH 
 
Vedlegg:   1.  Brev fra KD  


2. Utkast til leieavtale med Helse Bergen om arealer i nytt Barne- og ungdomssenter 
(BUSP) 


 
 
 








Ver. 08.06..2005 


 
 
 
 
Professor/Associate Professor at Department of Public Health 
and Primary Health Care and Centre of habilitation and 
rehabilitation at Helse-Bergen 
 
 


At the University of Bergen, Department of Public Health and Primary Health Care there is 
a 40 % temporary position as Professor/Associate Professor available in the field of 
general medicine, with a 4 year appointment. This position is in combination with a 60 % 
position at Centre of habilitation and rehabilitation at Helse-Bergen. 
 
 
Department of Public Health and Primary Health Care. 
Academic groups for general practice, physiotherapy science, community medicine, 
nursing science, epidemiology and medical statistics are responsible for teaching at the 
institute. Research is organized in research groups including general practice, 
physiotherapy science, occupational and environmental medicine, social epidemiology, 
quality of life research, praxeology, registry-based studies of familial risk, lifestyle 
epidemiology, genetic epidemiology, global health and genetic counselling. 
 
 
Centre of habilitation and rehabilitation. 
The Regional Centre of habilitation and rehabilitation is part of Helse Vest and was 
established at Haukeland University Hospital in 2007. The establishment of the centre is 
part of a long-term strategic aiming at the fields of habilitation and rehabilitation where the 
ultimate goal is the strengthening of the foundation of knowledge, the establishment of 
areas for interaction, in addition to the connection of different professions and fields, 
across the boundaries of the health trusts, and collaborators outside of the specialist 
health service. 
 
Helse Vest RHF has authorized the Centre to take care of five main fields; research and 
the development of the field, teaching, network building in addition to functioning as a 
regional coordination and evaluation unit for rehabilitation. 
 
The responsibility connected to research in the field of rehabilitation will involve 
contributing to the strengthening of interdisciplinary research and research competence in 
this field at the health trusts of Helse Vest, in addition to the strengthening of the 
cooperation between the health trusts, the private rehabilitation institutions and other 
cooperation partners in the region when it comes to research. 
This will be accomplished by means of the establishment of a regional research program 
within the field of rehabilitation. 
 
 







Ver. 08.06..2005 


A description of the position with details of curriculum and area of responsibility, particular 
duties and other circumstances is enclosed. 
Additional information on the position is obtainable from Professor Rolv Terje Lie, phone 
no.: +47 55 58 85 33, e-mail: rolv.lie@isf.uib.no or Leader of the Centre Edith Lunde, 
phone no.: +47 55 91 85 42, e-mail: edith.victoria.lunde@helse-bergen.no. 
 
The applicant must have a PhD or a corresponding qualification within a general medicine 
relevant topic. Basic teaching training is a requirement.   
 
The teaching language will normally be Norwegian.  
 
Salary will be paid in accordance with level 59 for Associate Professor (code 1011) and 
level 67-72 for Professor (code 1013).  
 
Women in particular are invited to apply.  If, in the opinion of the evaluation committee, 
several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 
opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be 
applied. 
 
State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the 
highest possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a 
personnel policy objective to ensure that we achieve a balanced age and sex 
composition and the recruitment of persons of various ethnic backgrounds. 
Persons of different ethnic backgrounds are therefore encouraged to apply for 
the position. 


The University of Bergen applies the principles of public openness when 
recruiting staff to scientific positions. 


 
The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at any 
time.  
 


Applicants must state the works or parts of works they wish to be given particular attention 
in the evaluation of their applications.  These should not exceed 15 in number for a 
Professor and 10 in number for an Associate Professor.   
Applications, which shall include a full and complete overview of all education and 
previous experience, with copies of diplomas and references, scientific work and a list of 
these (3 copies of all documents), shall be sent to the University of Bergen, Department of 
Public Health and Primary Health Care,  P.O. box 7804, 5020 Bergen. 
 
Application deadline: 
Mark the application:  
 
Starting date will be decided in collaboration with the successful applicant. 
  
 
 



mailto:rolv.lie@isf.uib.no
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DESCRIPTION OF POSITION 


 
Associate Professor/Professor at Department of Public Health and Primary Health 
Care and Centre of habilitation and rehabilitation at Helse-Bergen 


 
 
At the University of Bergen, Department of Public Health and Primary Health Care there is 
a 40 % temporary position as Professor/Associate Professor available in the field of 
general medicine, with a 4 year appointment. This position is in combination with a 60 % 
position at Centre of habilitation and rehabilitation at Helse-Bergen. 
 
 
The teaching language will normally be Norwegian.  The successful applicant must be able 
to teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of 
his/her appointment.  
 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does 
not have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and 
will be required to produce evidence of such competence within one year of the date of 
appointment.  This deadline is extended to two years for the successful applicant who 
does not master a Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Regarding teaching duties, the Senate drew up the following standard formulation for the 
description of academic positions on 21 April 1988:  
 
Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 
In a letter dated 19 June 1998, the Rector has drawn up the following standard formulation 
for descriptions of academic positions with regard to the applicant's duty to produce 
evidence of his/her own academic qualifications:  
 
The Senate emphasises that teaching qualifications are to be given real weight in 
appointments to middle and top academic positions.  Applicants must produce evidence of 
their own teaching qualifications.  This can be done by submitting, for instance:  


 evidence of completed teaching training  


 evaluation reports of the applicant's teaching  


 overview over scope and level of teaching  


 overview over supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results 
obtained  


 student awards received  


 own teaching publications  


 own teaching compendia and material  


 reports showing participation in projects related to the development of teaching, such 
as forms of teaching, supervision or teaching environments. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Fak.sak: 60/11 


Sak nr.:  2011/5506  Møte: 11.05.2011 


 
 
 
 
UTLYSING - MIDLERTIDIG PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS ( 40 %) I 
MEDISIN/HELSEFAG VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINS KE FAG 
 
I brev av 02.05.2011 ber Institutt for samfunnsmedisinske fag om at det blir lyst ut en 
midlertidig stilling som professor/førsteamanuensis (40 %) i medisin/helsefag i inntil 
fire (4) år ved instituttet.  
 
Stillingen vil bli kombinert med en fast stilling (60 %) ved Regionalt 
kompetansesenter for habilitering og rehabilitering ved Helse Bergen. Helse Bergen 
vil lyse ut sin del av stillingen samtidig.   
 
 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysing og stillingsomtale for stillingen som midlertidig 
professor/førsteamanuensis (40 %) i medisin/helsefag i inntil fire (4) år. En 
forutsetter at Institutt for samfunnsmedisinske fag har budsjettmessig dekning 
for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysing/stillingsomtale.  


 
 
 
 
 
02.05.2011 /IVØI  
 
 
Vedlegg: Brev fra Institutt for samfunnsmedisinske fag av 02.05.2011 
  Utlysingstekst og stillingsomtale  
  








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 


Arkivkode: 
 


 Styre-sak: 56 /11 


Sak nr.:  
 


 Møte: 11.05.11 
 


 
 


Evaluering av programmet for yngre forskningsledere. 


 


Programmet ble etablert i 2009, som en oppfølging av budsjettprosessen. Det ble opprettet en 


referansegruppe bestående av professorene Nils Roar Gjerde, Aurora Martines, Lars A Akslen og 


fakultetsdirektør Nina Mevold som skulle utarbeide kriterier og velge ut de 8. deltakerne. I tillegg 


skulle denne gruppen utarbeide forslag til program for deltakerne. 


Programmet ble startet opp høsten 2009, og avsluttet i august 2010. Da hadde de åtte deltakerne 


vært igjennom fire samlinger over to dager, videre ble det gjennomført fire mellomsamlinger som var 


lunsjmøter med innledere, og kurs i gjennomføring av den vanskelige samtalen. 


Parallelt med programmet fikk de åtte deltakerne en mentor som skulle følge de gjennom 


programmet. Hensikten var å etablere en relasjon mellom en mentor som kunne veilede og dele 


egne erfaringer om å lede, og bli ledet, innenfor akademia. 


Evaluering av programmet ble gjennomført som en anonym spørreundersøkelse. 7 av 8 svarte på 


spørreskjemaet. Spørsmålene ble stilt delvis som skala-spørsmål, med mulighet for å kommentere 


hvert enkelt innlegg. Den andre type spørsmål ble stilt som åpne spørsmål der de måtte gjøre greie 


for egen oppfattelse og nytte av tema og innlegg. De syv som svarte kom med personlige 


betraktninger om nytte av innlegg, men de kom også med innspill til hva som kan gjøres på en annen 


måte når neste program skal iverksettes.  


I evalueringen sier syv av syv at de vil anbefale kurset til andre kolleger. Noe som blir tolket som at 


programmet har hatt en verdi for deres lederhverdag, og utvikling av sine forskningsgrupper. 


Innspillene som kom i tilbakemeldingene fra deltakerne vil danne grunnlaget for utarbeidelse av 


programmet for kull 02. Planen er å opprette et nytt program for yngre forskningsgruppe ledere 


høsten 2010. 


 


Forslag til vedtak:  
 
Fakultetstyret tar saken til informasjon. 


 
 
Vedlegg. 
 
08.05.11 / symy 








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Arkivkode:  Styre-sak:    47/2011 


Sak nr.:  Møte:  11.05.2011 


 


BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING – STATUS 
 


Bakgrunn 


Fakultetsstyret har fått seg forelagt to styresaker som omhandler rebudsjettering for 2011. I 


denne styresaken redegjøres det kort for framdriften i tiltakene. Totalt sett er framdriften 


tilfredsstillende men det hefter usikkerhet om hvor mange av tiltakene som vil få økonomisk 


effekt i inneværende budsjettår. Totalt sett vurderes likevel situasjonen slik at det ikke er 


behov for en ny rebudsjettering til dette styremøte. Dette vil løpende vurderes til hvert 


styremøte.  


 


Dekanen fikk i det marsstyremøte i sak 32/11 fullmakt til å arbeide videre med investeringer 


innen undervisningstiltak, vitenskapelig utstyr og generelle tiltak: 


 
”Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å disponere midlene i tråd med tiltaksområdene 


slik de er beskrevet og med en prosess som er redegjort for i denne styresaken, og 


Fakultetsstyret vil få statusrapport og et forslag til ytterligere korrigeringstiltak til 


mai-styremøtet.” 


 


 


Prosess rundt tiltakene 
På bakgrunn av styresak 32/11 ble instituttene invitert til å komme med investeringsinnspill ut 


fra sine budsjettdokumenter og oppdaterte investeringsbehov. Seks av åtte institutter leverte 


oppdaterte innspill, og fakultetsledelsen har hatt korte møte med samtlige av de seks.  


 


Status for rebudsjetteringstiltak del 1 og del 2. 


Tiltakspakke 1 bestod av omprioritering av grunnbevilgning (saldert underskudd IKO og 


utstyr) og fordeling av gaveforsterkningsmidler (midler fra NFR).  


 


Salderingen av akkumulert underskudd ved IKO gjør at instituttet er i budsjettbalanse. 


Instituttet har fått lyse ut en vitenskapelig stilling og skal vurdere rebudsjettering i mai for å 


vurdere nyrekruttering i vitenskapelige stillinger opp mot langsiktig budsjettbalanse.  


 


Utstyrsenheten ’Deep sequencing’ kjøpes inn i samarbeid med Helse Bergen. Utstyret er i 


prosess og det arbeides med å utarbeide anbudsdokumenter gjennom universitetets 


innkjøpssystem.. 


 


Gaveforsterkningsmidlene knyttet til prosjektmidler fra Kreftforeningen for 2007 og 2008 er 


fordelt på postdoktorstillinger, driftsmidler til prosjektledere innen kreftforskning og 


instituttene som bidrag for udekkede kostnader. To postdoktorstillinger er besatt og ytterligere 


to stillinger er lyst ut som forskuttering på gaveforsterkningsmidler for 2009 og 2010. 
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Tabell 1 Status tiltakspakke 1 
Sum Status


Tiltakspakke 1


Saldering av resterende akkumulert underskudd ved IKO 2 937 Instituttet rebudsjetterer. Utlysning ny stilling vedtatt.


Vitenskaplig utstyr - "Deep seequencing" 4 000 Fellesinnkjøp med Helse Bergen. Utstyret er i prosess.


Gaveforsterkningsmidler Kreftforeningen:


 To 4-årige postdoktorstilinger 5 000 To stillinger besatt, to stillinger utlyst .


Driftsmidler til prosjektledere innen kreftforskning 2 500 Tildelingsbrev sendt i april.


Tilbakeføres instituttene - bidrag udekkede kostnader 2 365 Tildelingsbrev sendt i april.


sum tiltakspakke 1 16 802  


 


Tiltakspakke 2 består av investeringer innen undervisning og forskning samt generelle tiltak. 


 


Av undervisningsavsetningen på 10 mill vil midler gå til rehabilitering av auditoriet og 


studentarealer i AHH og investeringsforslag fra instituttene. Eiendomsavdelingen er bedt om 


å ta med også auditoriet og studentarealer i AHH i sine prosjekteringsplaner for 


totalrehabiliteringen av AHH.  


 


Når det gjelder investeringsforslag fra instituttene både for undervisning og forskning har 


instituttene fremmet oppdaterte investeringsforslag. Det er også avholdt møter med hver 


enkelt institutt som har fremmet forslag hvor begrunnelser og prioriteringene ble gjennomgått. 


Fakultetsledelsen er i ferd med å beslutte hvilke tiltak som skal settes i gang og hvordan dette 


kan gjøres også med midler fra instituttene. 


 


De generelle tiltakene er i prosess, se tabell under. Fakultets representasjonsrom i AHH har 


fakultetsledelsen bedt UiBs eiendomsavdeling ta inn i rehabiliteringen av AHH. 


 


Tabell 2 Status tiltakspakke 2 
Tiltakspakke 2


Undervisningstiltak 10 000 I prosess inkl investeringsforslag fra instituttene


Vitenskaplig utstyr 5 000 Instituttene har fremmet investeringsforslag


Generelle tiltak


Kommunikasjonsrådgiver 400 Stilling lyses ut


bidrag underskuddprosjekt svangerskapspermisjoner 500 Retningslinjer utarbeides


PC-investeringer - fornyelse ved oppgradering 3 500 Retningslinjer sendt instituttene, frist juni.


Avsetning til effektiviseringsprosjekt 300 Avtale inngått med leverandør og prosjekt startet.


Representasjonsrom institutter og fakultet i AHH 1 000 Arbeides opp mot UiBs eiendomsavdeling


Sum tiltakspakke 2 20 700  


 


Fakultetsdirektørens kommentarer 


Fakultets- og instituttledelsene arbeider tett opp mot investeringsprosessene og er i ferd med å 


iverksette tiltakspakke 1 og 2. Både overføringer over fakultetsbudsjettet og instituttenes 


budsjett er i fokus for disse tiltakspakkene.  


 


Det er rigget til en prosjektgruppe som holder i investeringsprosessen i løpet av året. Gruppen 


kompletteres med instituttadministrative gruppemedlemmer etter hvert som instituttvise tiltak 


vedtas. Fakultetsledelsen har dialog med UiBs eiendomsavdeling om finansieringen av tiltak i 


AHH, med Helse Bergen om Ferdighetssenteret og utstyrskjøp av “Deep sequencing”. Til 


sammen gir tiltakene muligheter for å forskuttere gode tiltak, samtidig som fakultetet kan 


bygge ned overføringene til formål som underbygger fakultetets strategi.  
 


Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar statusrapporten om rebudsjetteringstiltakene til etterretning, og ber 


om en ny status i junimøtet. 


 


02.05.2011/ØRH  
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Universiteteti Bergen
Postboks7800 / ~ 2~J~
5020BERGEN


Saksbeh ___-~—--—~
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Deresref Vår ref Dato


— 2007/9691 200704925-/HBJ 25.02.2008


Vedrørendearealertil universitetsformåli nytt barne-og ungdomssenterpå
HaukelandUniversitetssykehus


Detvisestil universitetsbrev av 10. oktober2007angåendeovernevntesak.
HelseBergenHFhari brevav20junivarsletUniversiteteti Bergenomplanlagt
nybyggfor Senterfor barn,ungeogpsykosomatiskmedisin(BUSP)på
Haukelandsområdet.Nybyggetskalreisespåentomtderdeti dagstårbygningersom
hararealersombenyttestil universitetsiormål.


HelseBergenHFsplanlagteriving avnåværendebygning(Barneklinikken,Psykiatrisk
klinikk ogByggfor barnepsykiatri)vil føretil at arealertil universitetsformålmedet
nettoarealpåtil sammen780,8kvm forsvinner.I henholdtil HelseBergens
fremdriftsplanvil rivingsarbeidetskjei perioden2009-2015,mensførsteetappeav
nybyggetforventesferdigstilt i førstehalvdelav 2012.Vi harmerketossat Helse
Bergenhevderoverforuniversitetet“at på rivingstidspunktetvil deeldstedeleneav
bygningeneværemellom33 og 65 årgamle,og i vesentliggradferdig nedskrevet”.


HelseBergenharbedtuniversitetetomågi en forpliktendetilbakemeldinginnen1.
mars2008omstørrelsenpådeuniversitetsarealersomønskesplasserti detnye
senteret(BUSP).


HelseBergensutgangspunkter atUniversiteteti Bergenmåfinansieresin andelavdet
nyesenteretmedutgangspunkti defaktiskekostnader.Helseforetaketvisertil
Haukelandsavtalensomble godkjentavStortinget13 mai 1971og sitererfølgendeom
hvilke utgifterstatendekker:


Postadresse Kontoradresse Telefon22249090* Universitets-oghøyskoleavdelingenSaksbehandler
Postboks8119Dep Akersg.44 ooslmottak~kd.deo.no Telefon22247701 HenrikBrennhaugenJakobsen
0032 Oslo www.kunnskapsdepartementet.no Telefaks22242733 22247785


Orgno. 872417842







“Utgifter vedrørendelokalertil undervisningog universitetetsforskningpågrunnlagav
detromprogramKirke- og undervisningsdepartementettil enhvertid godkjenner[...]
Statensandelvil utgjøresammeprosentsatsav byggekostnadenefor sentralbiokkenog
eventuelleandreprosjekterderdetgodkjennesrom for undervisningog
universitetsforskning,somforholdetmellomromprogramfor disseformål ogtotalt
nettoareal...”


Universiteteti Bergenharhenvendtsegtil Kunnskapsdepartementetogvisertil at de
eravhengigav å få erstattetlokalenenårdeomtaltebyggeneblir revet.Universitetet
pekerpået erstatningsbehovpå780,8kvmnettoi tillegg til et estimerttilleggsarealpå
583 kvmnettogrunnetenøkningi studenttallet.


Vurdering
KunnskapsdepartementetmeneratHaukelandsavtaien,jf. St.prp.nr90 (1970-1971)og
Innst.S. nr 175 (1970-1971),og St.prp.nr169 (1976-1977)og Innst.S.nr 389 (1976-
1977),ikke kommertil anvendelsei dennesaken.Vi viser til at nevnteavtaleverk
gjelderutbyggingenavHaukelandsykehus,og at dennesakenmåløsesmed
utgangspunkti retningslinjenesomble fastsatti forbindelsemed
helseforetaksreformen.Deterettervårt skjønnutenbetydningat denaktuelle
bygningsmassenernedskrevetog skalrivesfor å skaffeplasstil ny bygningsmasse


DepartementetmenerderforatHelseVestRHFhardetfulle ansvarfor å erstattede
arealenesombenyttestil universitetsformåli forbindelsemedrivningav
Barneklinikken,Psykiatriskklinikk og Byggfor barnepsykiatriog sørgefor at
tilsvarendearealerblir stilt til disposisjonoverforuniversitetetvedetableringavdet
planlagetnybyggetSenterfor barn,ungeogpsykosomatiskmedisin(BUSP)


Departementetleggertil grunnatdebestemmelsersomergjeldendei dennesakener
deprinsipielleretningslinjerfastsatti forbindelsemedhelseforetaksreformen2001-
2002,jf. helseforetakslovenogvedtekterfor regionalehelseforetak.


Departementetviser til atdet i vedtekterfor HelseVestRHF, fastsattvedkgl. Res.31
august2001,§ 13 Universitetenesog høyskolenesoppgaver,er nedfeltatHelseVest
RHF skal“tre inni deplikter somfylkeskommunenog statensomsykehuseierehadde
overforuniversiteteroghøyskolerdaHelseVestRHFovertokansvaretfor å sørgefor
spesialisthelsetjenenesteni HelseregionVest,jf. spesialisthelseijenesteloven§ 2-la”.
Detteerytterligerekonkretiserti Rammeavtaleominstitusjoneltsamarbeidmellom
HelseBergen(HB) og Universiteteti Bergen(t.JiB). I rammeavtalens§ 4.1heterdetat
HelseBergen“skal sørgefor at U1B kanvidereforesin nåværendevirksomheti avtalte
arealerog lokalerpådesammenvilkår somhittil, jf. helseforetaksiovens§ 52nr. 6, § 13
i vedtekterfor regionalehelseforetak”.
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PådettegrunnlagerdepartementetavdenoppfatningatUniversiteteti Bergenikke
harplikt til ådeltai finansieringenavarealertilsvarendedetman nådisponereri den
bygningsmassensomnåforeslåsutrangert.Detforhold atbygningsmassensom
disponerestil universitetsformålansesavskreveter utenbetydningfor deplikterHelse
VestRHFharoverforUniversiteteti Bergen.


Kunnskapsdepartementetvisertil detteog detsomer anførtoverforog forutsetterat
HelseVestRHFstiller tilsvarendelokalertil rådighetfor Universiteteti Bergen,enteni
overnevntenybygg,ellerpåannethensiktsmessigstedi helseforetakets
bygningsmasse.


DepartementetunderstrekeratdersomUniversiteteti Bergenfinnerdettjenelig å
utvidearealrammenutoverde780,8kvm somuniversitetetnådisponerer,må
kostnadenetil dettedekkesinnenforuniversitetetsordinærerammer.


Medhilsen


~J2~jj~
Knut Sletta(e.f.) 2 ~ ~-~-


avdelingsdirektør /


/ enrikBrennl~augenJakobsen
førstekonsulent


Kopi: Helse-og omsorgsdepartementet
HelseVestRHF
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Evaluering av program for Yngre ledere ved MOF kull 01. 
 


1. INNLEDNING. 


Programmet ble etablert i 2009, som en oppfølging av styringsdialogen med instituttene, og etter et 


ønske fra Fakultetsstyret. Det ble opprettet en referansegruppe bestående av professorene Nils Roar 


Gjerd , Aurora Martines, Lars A Akslen og fakultetsdirektør Nina Mevold. 


Institutteme sendteinn 21 prioriterte søknader til 8 plasser. Referansegruppen plukket ut deltakere 


ut fastsatte kriterier, slik som størrelse på forskningsgruppe, antall og kvalitet på publikasjoner og 


forskningsgruppeledernes finansieringsgrunnlag.  Aldersgrensen ble satt til opp til 45 år, da det er 


vanskelig å kvalifisere seg og etablere en egen forskningsgruppe før fylte 40 år, særlig innen kliniske 


fag. Det ble sett som ønskelig å ha en viss spredning faglig sett, uten at det var et mål at alle 


institutter skulle være representert. 


2. DELTAKERE PÅ KULL 01. 


  Institutt Mentor 


      


Tone Bjørge ISF Aurora Martinez 


Marit Bakke IBM Grethe S. Tell 


Knut Teigen IBM Roland Johnson 


Silke Appel Gade Pål R. Njølstad 


Kathrine Skarstein Gade Lars A. Akselen 


Stéfanie Le Hellard IKM Kenneth Hugdahl 


Marit Øilo IKO Anne Christine Johannessen 


Bjørn Tore Gjertsen IFI Rolf K. Reed 


 


Deltakerne fordelte seg på de fleste av fakultetets institutter. Det var ikke mulig å oppnå 


kjønnsbalanse blant deltakerne, ved bruk av kriteriene på søknadene. 


 







3. RAMMENE FOR PROGRAMMET  


Programmet strakk seg over ett år, med fire hovedsamlinger, en åpningsdag, lunsjsamlinger 


og individuell mentoring. I tillegg var det arrangert endagskurs i temaet Den vanskelige 


samtalen, og et valgfritt kurs i medarbeidersamtaler. 


2009-2010 


  


 


 







 


   


   


   


   


   


 
4. MÅL MED PROGRAMMET 


 
- Økt selvinnsikt som leder og en tryggere personlig lederidentitet 


- En analytisk forståelse av situasjonen for egen gruppe, interne utfordringer og utfordringer 


som følger av endringer i organisasjonen 


- Et mer avklart forhold til forskningslederrollen og gode verktøy for ledelse i et akademisk 


miljø som UiB 


- Kjennskap til UiB som organisasjon, og forståelse for de styringssystemer som finnes 


 


3. EVALUERING. 


Kurset ble avsluttet i september 2010, og evalueringen er gjennomført i februar, slik at 


deltakerne fikk noe tid mellom kurset og evalueringstidspunktet slik at erfaringen fra kurset 


ble prøvd noe ut i praksis før evalueringen.   


Det ble gjennomført en spørreundersøkelse der deltakerne måtte svare på skala spørsmål  og 


direkte spørsmål om hver enkelt samling og oppfølging av programmet.  7 av 8 deltakere 


svarte på spørreskjemaet. Svarene blir gjengitt som eksempler på sitat, og resultat av skala- 


spørsmålene. Samlet sett blir lederprogrammet svært godt evaluert. Samtlige som har 


evaluert tiltaket har hatt nytte av programmet, og de vil anbefale andre å delta på det. 


Forventninger til programmet. 


Eksempel på tilbakemeldinger på spørsmål om forventning til programmet; “ Jeg forventet at 


jeg skulle bli kurset i hvordan være en god forskningsleder (særlig mhp på personal relaterte 


oppgaver) og å få innblikk i de politiske og økonomiske forhold som styrer fakultetet og 


universitetet. Jeg hadde ganske høye forventninger mhp nivået på foredragsholdere. Dette 


ble delvis innfridd”.  


“Bedre forståelse for lederrollen i akademia. Økt kunnskap om den administrative strukturen 


ved UiB. Nettverksbygging”. 







Alle svarte at de opplevde at de fikk god informasjon om hva programmet skulle inneholde. 


En kommentar er ; “opplevde at temaene gikk litt over i hverandre, uten at det kom frem om 


hvorfor eller om dette hadde en hensikt”. 


JTI- Jungs type indeks, og bevisstgjøring og refleksjon rundt måte å lede på 


De åtte deltakerne måtte gjennomgå en elektronisk test som skulle kartlegge deres 


preferanser i forhold til en del spørsmål og utsagn. Hver enkelt fikk en individuell 


tilbakemelding, som kan gi innspill til hvilken rolle som leder en har med de ulike 


preferanseneog hvordan dette fungerer i team. Alle deltakerne var i utgangspunktet skeptisk 


til testen, men ble positive da dei gjennomgangen fikk forklart profilene sine ogstyrker og 


utfordringer med profilene.   


Alle de 7 deltakerene melder i sine tilbakemeldinger at de opplevde testen og hensikten 


nyttig og interessant, og et positivt innslag i programmet.  


Bidrag til programmet fra personalavdelingen og forskningsavdelingen. 


Bidragene fra Personalavdelingen får god generell og gjennomgående tilbakemelding. 


Bidragene fra Forskningsavdelingen får også gjennomgående gode tilbakemeldinger. En 


hyppig kommentar var at fokus på EU- søknader fikk litt mye plass, mens innleggene fra 


Kenneth Hugdal (UiB) og Mari Nes (NFR) var svært nyttige. Fem melder tilbake at 


informasjonen som ble gitt om EU- sine søkeprosesser var av stor verdi. Syv sier at de har 


vært med på søknader til EU i løpet av 2010.   


Etikk som tema. 


Tilbakemeldingene på det som gikk på etikk var bra, særlig innleggene fra Varhaug og REK, 


ved Jon Lekven blir fremhevet som gode og nyttige. Andre innlegg ble kommentert med at ; 


“det var mer rettet mot unge studenter, mens gruppearbeidet om redelighet var bra”. 


Personalledelse, med fokus på den vanskelige samtalen. 


Dette var en samling som skulle gi deltakerne en “verktøykasse” de skulle ta med seg fra 


programmet,  og her bleet konsulentfirma (Optimas)benyttet til å fremstille tema og 


gjennomføre øvelsene i praksis. Alle tilbakemeldingene ble gitt på den øver del av skalaen, 


verdiene 4 og 5. (verdien 6 var svært bra). De skriftlige kommentarene som kom inn gikk på 


at det var morsomt og lærerikt. 


 


Ledelse og kommunikasjon. 


Innleggene fra professor Anders Skogstad får skår på den øvre del av skalaen 3,4 og 5. 


Innlegget til Stener Kvinnsland får også svært gode tilbakemeldinger som “veldig 


interessant”. 


Økonomistyring. 







Oversikten over UiB sitt økonomisystem, og presentasjonen av bidrags- og 


oppdragsøkonomi, sett i sammenheng med grunnbevilgningen ble tilbakemeldt som nyttig 


og opplysende.  Også her er svarene fordelt på den øvre del av skalaen og oppfattet som bra 


og informativt. 


Mellomsamlingene 


Vi hadde tre mellomsamlinger: En der instituttleder Rolf K. Reed utfordret de og “couchet” 


deltakerne på hvilke utfordringer som ligger i ledelse av akademia. 


På andre mellomsamling  hadde vi invitert direktør Bjarte Reve fra Oslo Cancer Cluster, og 


koordinator for forskerutdanningen ved UiO Jarle Breivik , om deres erfaringer med ledelsei  


akademia. 


Tredje mellomsamling var etter programmet var offisielt over, og var også et bidrag til 


“verktøykassen”, og et ønske fra deltakerne selv, kurs i intervjuteknikk. Til å gjennomføre 


denne samlingen ble det kjøpt inn tjenester fra konsulentfirma (GsK). 


De tre mellomsamlingene får tilbakemelding på den øvre del av skalaen, og kommentert 


muntlig som gode innlegg, og nyttig kompetanse å ta med seg i sin lederhverdag. 


Mentorordningen. 


Alle de 8 deltakerne fikk tildelt sin egen mentor som skulle bistå de i utvikling av seg selv som 


leder i UiB systemet. En hadde et spesielt ønske ut fra fagbakgrunn, de øvrige deltakerne fikk 


tildelt mentor (går frem av oversikten innledningsvis). Det var noe ulik bruk av 


mentorordningen blant “parene”, men alle tilbakemeldte at ordningen var positiv. 


I tilbakemeldingene etterlyses fra flere av deltakerene en tydeligere rolleavklaring mellom 


mentor og adept rollen, og en mer strukturert plan for samarbeidet etterlyses.  Alle melder 


tilbake at det var nyttig og verdifullt og høste av Mentor sine erfaringer. 


En tilbakemelding er at deltakerne selv bør finne/foreslå hvem de kan tenke seg til mentor i 


et slikt program. 


Grad av nytte. 


På spørsmålet om programmet hadde hatt nytte i deres lederhverdag, svarer alle de 7 


deltakerne at det har vært av stor nytte, og alle ville anbefale kollegaer om å søke, dersom 


tilbudet kom igjen.  


Oppsummerende kommentarer for de fire samlingene. 


- Mer fokus på: -nettverksbygging –forskningspolitikk 


- Jeg synes fokuset var bra, men at det av og til kunne vært bedre foredragsholdere. 


Kunne vært enda mer trening i hvordan å takle vanskelige samtaler/problemer 


blant de nærmeste medarbeiderne.  Mindre fokus på Søknader 


- Det ble mye "problem-fokusering", i form av stressende hverdag, personalkonflikter, 







etiske problemstillinger, osv. Det ville være bra om det også ble satt fokus på hvor 


privilegerte vi er som har den typen stilling og arbeidsoppgaver som vi har, friheten 


til å kunne få jobbe med noe som en brenner for og bygge en gruppe av engasjerte 


mennesker som arbeider mot et felles mål. 


- mer fokus på økonomi, mindre på etikk 


- Vitenskapsetikk delen varte for lenge. Den fikk jeg begrenset utbytte av.  Ellers synes 


jeg det var et variert og inspirerende program 


- Jeg kunne kanskje ønsket mer fokus på veilederrollen, den personlige en-til-en 


relasjonen som leder og hvordan gi tilbakemelding på andres produksjon på en 


konstruktiv måte. 


 


4. AVSLUTNING 


I sin helhet blir programmet opplevd som positivt og et program deltakerne ser nytte av blir 


videreført.Tilbakemeldingene gjennom spørreskjema gir et godt grunnlag for 


programkomiteen til å gjøre neste runde enda mer spisset i forhold til måloppnåelse og 


tilpassing av programmet. 
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ØKONOMIRAPPORT MARS 2011 MED FOKUS PÅ INVESTERINGER  
 


Hovedtall 
Av fakultetets årsbudsjett er 68% grunnbevilgning (467 mill) og 32% ekstern finansiering (220 
mill). 
NFR utgjør 15% av årsbudsjettet, EU 1% , ”Annen” finansiering (Kreftforening, Bergen 
forskningsstiftelse, Bergens medisinske forskningsstiftelse, Jebsen-stiftelsen etc) utgjør 15%. I 2011 
har fakultetet også oppdragsforskning som utgjør 1% (5 mill) av den samlede aktiviteten. 
 
Pr mars utgjør bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) 29% av totalen. NFR utgjør den største 
BOA-kilden med 15% av totalaktiviteten pr mars. Fakultetets grunnbevilgning utgjør pr mars 71% 
av aktiviteten. 
 
Figur 1 Årsbudsjett - pr finansieringskilde    Figur 2 Aktivitet - pr finansieringskilde pr mars 


 
 Budsjettering 2011  


Utarbeidelse av budsjettet for 2011 har vært en omfattende prosess. Det detaljerte budsjettet ble i 
hovedsak utarbeidet i de siste månedene av året. Fakultetet har valgt å bygge opp budsjettet mest 
mulig transparent med en best mulig struktur for oppfølging og prognosearbeid. Dette er en 
krevende prosess med mye koordinering og oppfølging overfor instituttene når et svært detaljrikt 
budsjett skal avstemmes og det har derfor tatt tid.  
 


Vi har særlig vektlagt korrekt budsjettering av sammenhenger mellom grunnbevilgningen og 
bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). En del av disse budsjettmessige sammenhengene 
må beregnes manuelt, er kompliserte og må dermed også følges nøye opp. Vi har brukt mye 
ressurser på å avstemme koblingene mellom grunnbevilgningen og ekstern finansiering. Dette har 
vært prioritert fordi den eksterne finansieringen blir stadig viktigere og kravene til egenfinansiering 
og egeninnsats øker. Det er også ufravikelige krav om synliggjøring av egenfinansiering og 
egenandeler i økonomireglementet for universitetene.  
 


Budsjettet er nå i tråd med de planer og rammer som er lagt for 2011. Fakultetsstyresakene om 
rebudsjettering tiltak 1 og 2 (se styresak 21/11 og 32/11) vil først og fremst ha effekt fra mai-
regnskapet. Vi arbeider regelmessig med kvalitetssjekker og vurderinger av sammenhengene 
mellom budsjett og faktisk forbruk videre gjennom året. Det vektlegges også at det  
arbeides målrettet med prognose- og planarbeid i hele organisasjonen for å oppnå best mulig styring 
underveis i inneværende regnskapsår. 


  


Oppdrag 1 %


GB 67 %NFR 20 %


EU 2 %


Annen 11 % Oppdrag 0 %


GB 71 %


NFR 14 %


EU 1 %
Annen 14 %
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Regnskapskommentarer grunnbevilgning (GB, motpart 00)   
 


Tabell 1 Regnskapsstatus grunnbevilgning pr artsklasse  


 
 


Pr mars har fakultetet positivt avvik på 21 mill. Det er avvik på alle hovedposter. Hovedårsaker er: 
• Inntektene pr mars er 124,8 mill. Det er 10,8 mill  (9%) mer enn budsjettert pr mars. 


Avviket er i hovedsak knyttet til grunnbevilgningsinntekter og skyldes ulik periodisering på 
budsjettperiodisering og bokføring. Omlag en million kroner skyldes større eksterne 
inntekter enn forventet.  


• Det er kjøpt utstyr for 0,4 mill mer enn budsjettert så langt i år. Dette er positivt sett i lys av 
at vi i fjor ikke klarte å anskaffe utstyr i det omfang som var forutsatt. Fakultets- og 
instituttledelsene jobber aktivt med investeringer for 2011. Det er et betydelig ledelsesfokus 
på det økte handlingsrommet i 2011. Fakultetsledelsen har satt i gang en kvalitetssikret 
prosess med gode investeringer som styrker fakultetets kjernevirksomhet og som bygger opp 
om fakultetets strategiske plan. Det er også rigget til en prosjektgruppe som tett følger opp 
innkjøpsprosessen. 


• Pr mars var personalkostnadene 4,3 mill (4,5%) lavere enn budsjettert. Det er flere årsaker 
til dette. Vi har blant annet mottatt offentlige refusjoner som er 1,7 mill større enn det som 
var budsjettert. For fastlønn er det mindre forbruk på lønn for alle stillingsgrupper, men for 
vitenskapelige stillinger og vikarer er lønnen i mars noe høyere enn budsjett. 
Personalkostnadene pr mars er 3,7 mill lavere enn i fjor. Det skyldes færre 
stipendiatstillinger grunnet nedbygging av overbooking (1,7 mill) og høyere refusjoner (0,5 
mill). Flere av instituttene har også hatt avganger som ikke fullt ut har blitt erstattet. 


• Andre driftskostnader er 7,3 mill. Det er 4,4 mill mindre enn budsjettert, men på nivå med 
fjoråret. Av avviket er nær 2 mill tilbakeføring av periodiserte kostnader som tilhører 2010 
hvor fakturaen først er betalt i april/mai. Det brukes fortsatt mindre på reiser og 
verktøy/driftsmaterialer (eks. vis Dyreavdelingen med 0,6 mill mindre) enn budsjettert. 


• Det er et positivt avvik på interne poster med 2,2 mill (kostnader lavere enn budsjettert). 
Avviket skyldes mindre bokført kjøp av interne tjenester enn forutsatt i budsjettet. 


 


Utstyr - aktivering og avskrivinger 
Fra 2005 har UiB også regnskapsført utstyrsinvesteringer etter regnskapsprinsippet som sier at en 
utstyrskostnad skal fordeles over utstyrets levetid. Dermed har UiB et godt verktøy for å ha en 
oversikt over utstyr og verditap. Verditapet framkommer når kostnaden for et utstyr fordeles over 
levetiden og dette kalles også avskrivinger. Målsetningen er at over tid skal utstyrsparken minst 
opprettholdes på dagens nivå og dermed må nyinvesteringene minst være like store som 
avskrivingene, dvs verditapet. 
 
I 2010 var investeringene langt lavere enn budsjettert. Forsinkede investeringer i nytt 
laboratoriebygg (NLB) på 11 mill og regnskapsmessige korrigeringer på 2 mill var hovedårsaken. 
Men i tillegg underinvesterte instituttene for 6 mill. Dersom vi ser fordelingen av investeringene ser 
vi at det ble investert mer enn budsjettert i datautstyr men mye mindre i utstyr med levetid 8 år. Det 
siste skyldes at investeringene i NLB var budsjettert her ut fra en forventet levetid på utstyret. 
Levetiden blir imidlertid endelig fastslått når utstyret er kjøpt inn. Totalt investerte vi for 5,7 mill 
som var 19 mill lavere enn budsjettert. 


GB (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil i år Regn hi ttil i år Avvik Avvik %
Endring siste 


år


Inntekter 453 052                   114 006          124 781          10 775       9 % 0 %
Utstyr 19 691                     2 177              2 564              -387           -18 % -2232 %
Lønn 359 037                    94 440            90 157            4 283          5 % -4 %
Andre driftskostn 58 282                     11 754            7 316              4 439          38 % -1 %
Internhandel 29 518                     7 405              5 272              2 133          29 % -5 %
Sum kostn 466 529                   115 776          105 309          10 468       9 % -1 %
Driftsresultat -13 477                    -1 770             19 472           21 242       -1200 % 11 %
Overført fra i fjor 38 477                     -                  -                 -             
Resultat 25 000                     -1 770             19 472            
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Investeringer ved MOF 
Vårt fakultet har kostnadskrevende forskning som også innebærer et stort utstyrsbehov for at våre 
forskningsmiljø skal kunne være konkurransedyktige og holde følge med forskningsfronten 
internasjonalt. Fakultetet søker eksterne kilder om utstyrsinvesteringer, fakultetets fagmiljøer legger 
mye arbeid i å lage gode søknader til NFRs årlige utlysning av midler til forskningsinfrastruktur. 
Fakultetsledelsen er også i dialog med Fugestyret og universitetsledelsen for å følge opp de viktige 
Fugeplattformene når de ikke lenger finansieres av NFR fra 2012.  I økonomisystemet ligger 
oversikter over alt utstyr som ble registrert inn fra starten av 2005 og det som er kjøpt inn fra 2005 
til mars 2011. NFR har innført en ordning der en kan sette opp avskrivingsutgifter når en søker om 
midler. 
 
Totalt er det 145 mill som vi har oversikter for i økonomisystemet. I tillegg kommer utstyr som 
brukes enda men som var avskrevet i 2005 og utstyr som er kjøpt inn utenfor fakultetets stedkoder 
(bygginvesteringer BBB, Dyreavd) og UiBs økonomisystem (Helse Bergen, stiftelser m.m.).  
 
Tabell 4 Totale utstyrsinvesteringer ved fakultetet – åpningsbalanse 2005 til mars 2011 


 
 
Utstyrstildelinger utenfor rammen 
Fakultetet fremmer forslag til tiltak utenfor rammen til universitetsdirektøren i budsjettsforslaget 
hvert år. Dette er tiltak som tildeles ut over den ordinære basisrammen til konkrete budsjettiltak. 
Vårt fakultet har mottatt følgende utstyrstildelinger som tiltak utenfor rammen 2008 til 2011. 
 
Totalt 32,8 mill har vårt fakultet fått over 4 år til NLB (22,5 mill), Dyreavdelingen (8,5mill) og 
FUGE (1,8 mill). 
 
Tabell 5 Utstyrstildelinger – tiltak utenfor rammen 2008 - 2011 


 
 
Innkjøpssamarbeid med Helse Bergen 
Fakultetet samarbeider om større utstyrsinvesteringer med Helse Bergen når dette gir synergier og  
er hensiktsmessig. I NLB har det vært en koordinert prosess mellom utstyrsinvesteringene som 
fakultetet har foretatt og utstyrsinvesteringer som er gjennomført av Helse Bergen for å få mest 
mulig ut av midlene ved å unngå dublering og størst mulig bruk av kostbart utstyr. Det er 
formalisert et styrket samarbeid gjennom en styrings- og driftsmodell, som ble utviklet ved Helse 
Bergens innkjøp av utstyrsenheten Orbitrap. Denne blir en modell for organisering, drifting og 
ledelse ved utstyrssamarbeid med Helse Bergen. 
 
Utstyrstildelingen til “Deep sequencing” er et felleskjøp med Helse Bergen hvor begge parter 
dekker 50% av investeringen. Investeringen er et godt eksempel på at fellesinnkjøp gjør at 
Haukelandcampus kan skilte med vitenskaplig utstyr helt i forskningsfronten. 
 


ÅR Totalt investert
Før 2006 66 306 875


2006 25 527 051
2007 13 932 169
2008 6 894 937
2009 24 012 470
2010 4 948 833
2011 3 517 401


sum 145 139 737


Tiltak 2008 2009 2010 2011 Totalt
Dyreavdelingen 3 500 5 000 8 500
FUGE Probe 1 800 1 800
Nytt LabBygg (NLB) 4 000 10 000 8 500 22 500
Sum 9 300 10 000 8 500 5 000 32 800
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Investeringer på instituttene fra 2008 til 2011 
I perioden 2008 til 2010 har det vært varierende investeringer på de ulike enhetene. Særlig har 
investeringene falt kraftig i 2010 og i budsjettet for 2011 på instituttnivå. I 2011 opprettholdes 
investeringsnivået først og fremst av store investeringer til NLB (ligger på fakultetsnivå) og 
Dyreavdelingen. Samlet har instituttene kun budsjettert med 4 mill i investeringer for 2011. 
 
Dersom en ser på investeringene og avskrivingene ved fakultetet og instituttene over tid vil en 
kunne danne seg et bilde over forventet investeringsnivå på de ulike enhetene. Dette kan være en 
metode for et institutt slik at en kan beregne hvor mye midler som bør settes av for å kunne 
opprettholde utstyrsparken. En slik analyse er mer og mer aktuelt fordi finansieringskildene utenfor 
fakultetet i mindre grad enn før deler ut utstyrsmidler til basisutstyr m.m.  
 
Tabell 5 Utstyrsinvesteringer totalt pr institutt 2008 – 2011 


 
 
Grunnbevilgning avskrivinger pr mars 2011 
Inklusive overføringene fra 2010, har fakultetet i 2011 planer om å investere for i underkant av 20 
mill. I tillegg til forsinkede investeringer i NLB, er en vesentlig del av investeringene knyttet til helt 
nødvendig oppgradering av Dyreavdelingen. Arbeidet er godt i gang og pr mars ligger vi om lag 
som budsjettert.  
 
Innkjøpsprosessene er krevende og den økte investeringsaktiviteten følges opp slik at mest mulig av 
årets planlagte investeringer også regnskapsføres i 2011.  
 


Tabell 6- Grunnbevilgning, investeringer og avskrivinger pr mars 


 
 
Regnskapskommentarer bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA)  
Pr mars er BOA 7,3 mill (15%) lavere enn planlagt. Det har vært mindre aktivitet på alle 
hovedfinansieringskildene med unntak av EU hvor aktiviteten er marginalt høyere (0,2 mill). 


• Oppdragsprosjektet som har startet opp hos ISF har ikke kommet skikkelig i gang og 
ansettelser er ikke på plass enda. Det vil derfor påløpe mindre kostnader her i starten av året 
enn forutsatt ved budsjetteringen for 2011. Det forventes imidlertid at dette vil tas noe igjen 
utover i året. 


• NFR aktivitetene ser i hovedsak ut til å ha kommet i gang i år med 3% høyere aktivitet enn i 
fjor.  Det er regnskapsført 2 mill mindre enn budsjett men dette forventes hentet inn før 
sommeren. 


• EU-aktiviteten er samlet om lag som budsjettert og instituttene rapporterer om at aktiviteten 
vil følge budsjett. 


2008 2009 2010 Bud 2011 SUM
130000 Fak. Adm 592 10 852 3 725 11 734 26 903
130140 Dyreavd. 241 3 006 2 035 4 484 9 766
131400 IBM 1 477 4 346 408 473 6 703
131500 Gades 151 51 326 250 777
131600 IKF 185 579 122 50 937
131700 IFI 1 026 4 193 -2 563 1 250 3 906
131800 IKM 160 129 105 0 395
131900 IKO 2 591 450 154 450 3 644
134400 SIH 299 133 296 500 1 227
135700 ISF 173 274 341 909 1 698
Sum Total 6 895 24 012 4 949 20 100


Årsbudsjett Budsjett hittil i 
år


Regnskap hittil i 
år


Avvik hittil i 
år


Avvik %


Inntekter til avskrivning 7 000 1 202 1 990 -788 -66 %
Investeringer 19 446 2 072 1 832 240 12 %
Avskrivninger -26 446 -3 274 -3 822 548 -17 %


Sum 0 0 0 0
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• I gruppen “Annen bidragsaktivitet”, har 4,5 mill lavere aktivitet enn budsjettert. Dette 
skyldes forsinkelser i oppstart av flere større prosjekter. I tillegg rapporterer SIH at 
forskerne som har fått midler gjennom NUFU har fått utsatt avslutningen av sine prosjekter 
til 2012. Vi forventer at dette vil medføre noe lavere aktivitet i år enn først antatt. Instituttet 
jobber med å få avklart hvilke konsekvenser dette får for prognosen pr 1. tertial. 


 
Tabell 7 Regnskapsstatus for bidrags og oppdragsaktivitet pr finansieringskilde 


 
 
Samlet sett er aktiviteten omlag like stor som på samme tid i fjor (1% høyere i år). Det vil si at 
aktiviteten totalt ikke har økt sammenlignet med samme periode i fjor.  
Lønnsandelen har økt fra 51% til 53% noe som sammenfaller med at vi har hatt en god vekst i 
antall eksternt finansierte stillinger. Denne veksten antas å øke ytterligere slik at lønnsandelen i den 
bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten også vil øke i årene framover.  


 
Prognose grunnbevilgning (GB) 
Ved utgangen av mars 2011 vurderer vi årsprognosen til om lag 25 mill i overføring til neste år.  
Fakultetsledelsen har en klar målsetning om å redusere overføringene til et minimum. Derfor er det 
allerede fremmet to styresaker (21/11 i februarmøtet og 32/11 i marsmøtet) med tiltak som er 
engangsinvesteringer som ikke skal binde opp kostnadsforbruket i seinere perioder.   
 
Vi har strengt vurdert periodisert budsjett opp mot forventede lønnskostnader og tidligere års 
forbruksmønster. Det hefter betydelig usikkerhet ved prognosen. De fleste instituttene rapporterer 
om årsprognoser med nullresultat noe som vi mener er urealistisk for flere av instituttene. 
Økonomiseksjonen vil jobbe sammen med instituttene for å forbedre regnskapsanalysene og 
prognosearbeidet på instituttnivå for å oppnå mest mulig realistiske prognoser så tidlig som mulig 
på året.  
 
Det er flere grunner til årsprognosen på 25 mill i overføring. Lønnskostnadene er 4 mill lavere enn 
budsjett og vi har et underforbruk på andre driftskostnader som det erfaringsmessig er vanskelig å 
hente inn i løpet av året. I april er det sendt ut tildelingsbrev til instituttene på småforskmidler og 
gaveforsterkningsmidler som gir økte instituttbudsjetter på nær 10 mill. Vi regner også med å få 
gaveforsterkningsmidler (om lag 5 mill) for 2009 i løpet av året. 
 
Tabell 8 – Grunnbevilgning, avvik regnskap og årsprognose  


 
 


 
Prognose bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)  
Samlet er årsprognosen for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 188 mill. Det er 26 mill 
lavere enn budsjettet for året. Det er særlig NFR-budsjettet som er kraftig nedjustert siden 
budsjettprosessen i fjor høst. Dette skyldes at tilslaget fra NFR ble lavere enn forventet. Fakultetet 
har ikke fått anledning av Universitets-styret til å justere ned budsjettet i tråd med de avsluttede 
søknadsprosessene i desember. 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil i år Regn h ittil i år
Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 5 000 1 369 253 0 %
NFR - bidragsaktivitet* 105 411 23 724 21 784 3 %
EU - bidragsaktivitet 10 000 2 101 2 316 56 %
Annen bidragsaktivitet 100 000 22 938 18 453 -8 %
Sum BOA 220 411 50 132 42 807 1 %


(tall i mill)
Avvik 


regnskap 
pr mars


Års-
prognose


Annuum (GA) 21,0 14
Øremerkede midler (GP) 0,0 11
Sum overføring grunnbevilgning (GB) 21,0 25
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Aktiviteten ved utgangen av mars var 0,2 mill høyere enn på samme tidspunkt i fjor og 
lønnsandelen har økt fra 51% til 53%.  Prognosen for 2011 er om lag 9% (15 mill) høyere enn 
aktiviteten  i 2010.  Pr i dag er aktiviteten for andre finansieringskilder lavere enn på samme 
tidspunkt i fjor. Prognosen tilsier at vi skal ha en vekst i aktivitet fra andre finansieringskilder med 
16%  (13 mill). Det vil si at hele veksten skal komme fra andre finansieringskilder. Det er en 
vesentlig usikkerhet knyttet til dette, men vi vet at det er flere store prosjekter i oppstartsfasen som 
er finansiert av Bergen forskningsstiftelse og Jebsen-stiftelsen. 
 


Tabell 9 – Bidrags- og oppdragsaktivitet, aktivitet og årsprognose   


 
 


 
Fakultetsdirektørens kommentarer 
Fakultetet har levert en prognose for overføring til neste år på om lag 25 mill kroner. Det 
planlegges å redusere overføringene, og det brukes mye ledelsesressurser for å få iverksatt tiltak for 
å bruke årets tildelte midler på en god måte inneværende år. Tiltakene som gis finansiering bygger 
opp under fakultetets strategiplan, eller er nødvendige infrastrukturoppgraderinger som tas på dette 
budsjettåret heller enn det neste. Større investeringer er en lang prosess. Vi har stort fokus på å 
holde tempo og være pådriver i alle faser av investeringsprosessen, men vi må også holde oss 
innenfor gjeldende regelverket.  
 
I starten av året har kostnadsforbruket vært noe lavere enn budsjettert, spesielt har vi sett dette på 
personalkostnadene som var betydelig lavere enn budsjett i januar. For april blir lønnskostnadene 
noe høyere enn budsjett. Det er også et betydelig fokus på å korte ned ansettelsesprosessen ved 
fakultetet for å sikre at aktivitet ikke blir forsinket. 
 
Den eksternfinansierte aktiviteten (BOA) er pr mars like stor som den var på samme tid i fjor. 
Fordelingen mellom finansieringskildene har ikke endret seg vesentlig siden i fjor. Det er gledelig 
av fakultetet har fått et oppdragsprosjekt. Pr mars har ikke dette kommet skikkelig i gang, men det 
forventes full aktivitet i prosjektet fremover. 
 
En viktig utfordring for fakultetet nå er å disponere de tildelte midlene på en god måte, og samtidig 
ta høyde for nedgangen i resultatmidler for utdanning. Dette setter store krav til den økonomiske 
oversikten og styringen på alle nivå ved fakultetet. Målet er å redusere usikkerheten knyttet til 
kostnadsutviklingen og samtidig ha gode planer som kan iverksettes ved behov.  
 


 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2011 til etterretning. 
 
 
 


02.05.2011 BEABJ/MIHØ/ØRH 
 
 


(tall i mill) Aktivitet 
mars


Års-
prognose


Oppdrag 0,3 4
EU-prosjekt 2,3 8,0
Norges forskningsråd (NFR) 21,8 78
Andre finansieringskilder 18,5 98
Sum inntekter BOA 42,8 188
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ORGANISERING AV FAKULTETETS KJERNEFASILITETER 


 


Bakgrunn. 


Fakultetet forvalter betydelige infrastrukturressurser på vegne av samfunnet. Det vises til 


oversikten over investeringer i økonomisak 46/11, som viser til investeringer med en ramme 


på over 150 mill de siste årene. Fakultetets forskningsinfrastruktur skal underbygge 


fakultetets forskning, og det er avgjørende at også forvaltning, drift og teknisk kompetanse er 


av høy kvalitet. Dette kan sikres gjennom standardiserte modeller og systemer. Det er av 


strategisk betydning for fakultetets konkurransesituasjon mht eksterne midler i nasjonale og 


internasjonale konkurranser, at vi har en profesjonell forvaltning som sikrer utnyttelse av 


infrastrukturen på regional og nasjonal basis. I denne sammenheng er fakultetets tette 


forskningssamarbeid med Helse Bergen viktig å fremheve, og systemene må tilpasses dette 


samarbeidet. 


 


Slik det fremgår av vedtatte strategiplan, legges det nå opp til en styrking og systematisering 


av fakultetets  metodologiske kjernefasiliteter . Målet er at disse skal inneholde felles state-of-


the-art infrastruktur av høy kvalitet og den skal være tilgjengelig for alle forskere, 


bådefakultetets-internt og eksternt. Slik organisering vil øke tilgjengelighet for brukerne, 


samtidig som det gir mulighet for å kunne spisse teknologi, og rekruttere kompetanse på høy 


og tilpasset nivå som kan videreutvikle metoder og bruken av de teknologiske mulighetene. 


Det er også en klar målsetning å unngå dublering av utstyr innen regionen. 


Kjernefasilitetsorganisering sikrer forutsigbarhet for drift og økonomi,   og en 


profesjonaliserer reinvesteringer og oppdateringer av utstyr.  


 


Etablering av kjernefasiliteter fremmer samarbeid på tvers av fagmiljøer, og erfaringen fra 


FUGE-plattformene viser også økt samhandling nasjonalt og internasjonalt, noe som også 


bidrar til å øke kvaliteten på den forskning som produseres ved fakultetet.Videreføring og 


etablering av kjernefasiliteter gir også økte muligheter til å delta i konkurransen om 


forskningsmidler, både i NFR og EU, eksempelvis i ESFRI-initiativet. 


 


En modell for kjernefasilitetene ved fakultetet skal inkludere utstyrsplattformer, 


Dyreavdelingen, metodologiske plattformer (for eksempel innen biostatistikk), registre, 


biobanker og annet. Kjernefasilitetene skal drives på vegne av fellesskapet, men være 


forankret på ett institutt. Etablering av kjernefasilitetene skal sikre videreføring av FUGE-


plattformene MIC, PROBE og microarray-plattformen/NMC, og videreføring av 


Dyreavdelingen.. En vil etter hvert utvide modellen med etablering av nye kjernefasiliteter, i 


første omgang for metabolomikk og flowcytometri. I dette arbeidet skal det utarbeides felles 


maler for driftsmodeller som bl.a. inkluderer utstyrsoppdateringer, bemanning, egenbetaling, 


avskrivning/gjenanskaffelser og samarbeidsrelasjonene med Helse Bergen, Det matematisk-


naturvitenskapelige fakultet, andre brukere både innenfor og utenfor UiB . 


 


Samarbeid med NTNU. 


I den pågående prosessen med å etablere kjernefasiliteter samarbeider fakultetet med Det 


medisinske fakultet ved NTNU. Vi har samme målsetninger med utviklingsarbeidene, men 


har havnet på litt ulike prosesser. Et viktig samarbeidsområde i denne saken er spørsmål om 
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merverdiavgift på tjenestene som gis ved kjernefasilitetene. Begge fakultetene har gått 


sammen om å kjøpe juridisk bistand for å utrede dette nærmere med bistand i prosessen i 


forhold til å klargjøre reglene til skattemyndighetene. Spørsmålet om merverdiavgift er svært 


viktig å få avklart med det første, for det vil bety mye for hvordan disse kjernefasilitetene skal 


organiseres administrativt. UiB  ved sentraladministrasjonen er også inkludert i dette arbeidet. 


 


Etablere en prosjektgruppe. 


Fakultetsledelsen etablerer nå, i dialog med instituttene og lederne av de ovenfor nevnte 


kjernefasilitetene,  en prosjektgruppe som skal utrede muligheter, og klarlegge de strukturer 


og systemer som må tilrettelegges for å få kjernefasilitetene etablert. Prosjektgruppen skal 


ledes av prodekan Robert Bjerknes.  


 


Fakultetet er i dialog med Institutt for biomedisin om frikjøp av forskningskoordinator for 


MIC og PROBE. Hensikten er å knytte en prosjektleder til prosessen som har erfaring fra 


organisering av infrastrukturplattformer, og som har god kjennskap til de administrative 


støttesystemer som kjernefasilitetene er avhengige av. Det legges vekt på  å gi brukerne 


forutsigbare tjenester av høy kvalitet. En viktig oppgave for prosjektgruppen blir å utarbeide 


milepælsplaner for etablering av den enkelte kjernefasilitet, i samarbeid med det institutt som 


skal huse kjernefasiliteten på vegne av fellesskapet. 


 


Hovedprinsipper for organisering av Kjernefasilitetene. 


Kjernefasilitetene skal etableres og organiseres etter en felles hovedmodell der følgende 


prinsipper ligger til grunn: 


 


o En MOF-kjernefasilitet forankres og driftes på vegne av fellesskapet av ett 


institutt. Instituttleder blir dermed økonomisk ansvarlig og overordnet leder for 


kjernefasiliteten på vegne av hele fakultetet. 


o Leder av kjernefasiliteten skal ha vitenskapelig kompetanse, og drive egen 


forskning og utvikling. 


o Teknisk personale med høy kompetanse og nødvendig administrativ støtte må 


knyttes opp til kjernefasilitetene 


o Kjernefasiliteten skal ha en faglig brukergruppe – i denne skal også 


instituttledelsen være representert – for eksempel ved visestyrer for forskning 


o Det skal utarbeides en tilpasset driftsmodell for hver kjernefasilitet, der 


økonomien delvis skal sikres gjennom egenbetaling etter spesifiserte prinsipper 


og som tar hensyn til hvem som eier utstyret, og hvor det skal regnskapsførers. 


o Avskrivning og avtaler for reinvesteringer og utstyrsfornyelse skal inngå 


 


Tidsramme. 


Målet med prosjektgruppen og frikjøp av prosjektleder, er at rammene for kjernefasilitetene 


skal være utredet og kjernefasilitetene skal være etablert til årsskifter 2011/2012 


 


Fakultetsdirektørens kommentarer. 


Å utvikle et system for en profesjonell organisering av forskningsinfrastrukturen ved 


fakultetet har vært fokusert over mange år. Med dette arbeidet tar fakultetet og instituttene et 


fastere grep om forskningsinfrastrukturen. Et mål for etablere kjernefasiliteter er at  


infrastruktur og tjenester skal være tilgjengelige for fagmiljøene lokalt og nasjonalt, at den 


skal være kvalitetssikret og oppdatert. Fakultetsdirektøren ser etableringen av denne 


prosjektgruppen som et viktig ledd i å nå målsetningene for dette området. 


Forslag til vedtak:  


 


En ber om at Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å nedsette en prosjektgruppe og gi det 


nødvendig mandat til å etablere kjernefasiliteter etter de prinsipper som er skissert. Styret ber 


om en statusrapport og fremdriftsplan til styremøtet i september 2011 
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Part time position as Professor/Associate Professor of Medicine (Urology) 


at the Department of Surgical Sciences 
 


At the University of Bergen, Department of Surgical Sciences, there is vacant a part time 


position as Professor (50 %) of Medicine (Urology).  


 


The position is connected to a position as consultant (50 %), position no. 1474/NR-no 5069, 


at the Department of Urology, Surgical Clinic, Haukeland University Hospital. 


 


If no qualified applicant applies for the Professor position, it will be open for an appointment 


to the position of Associate Professor (50 %). 


 


The successful applicant must have a relevant doctorate or corresponding qualifications.  


 


See end of page for a description of the position with details on curriculum and area of 


responsibility, particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of 


appointment. 


 


Additional information on the position is obtainable from Professor and Head of Department 


of Surgical Sciences, Torbjørn Jonung, phone + 47 55 97 30 63 / + 47 46 54 47 88, email: 


Torbjorn.Jonung@kir.uib.no or consultant (urology), Christian Beisland, phone + 47 55 97 29 


02, email: Christian.Beisland@helse-bergen.no 


  


Professor salary will be paid in accordance with level 70-75 (code 1013) on the government 


salary scale, at present NOK 569 800 - 627 400 gross p.a. for a full time position. For an 


Associate Professor salary starting on level 59 on the government salary scale (code 8028/pay 


framework 24.3); at present NOK 464 600 gross p.a. for a full time position; following 


ordinary meriting regulations. In the case of particularly highly qualified applicants a higher 


salary may be considered. 


 


Department of Urology is one of the five departments of the Surgical Clinic at Haukeland 


University Hospital. The department has both local and regional functions within the Helse 


Vest area.  


 


The Department of Urology has 24 beds, and 2500 patients are treated every year. In addition 


8500 patients per year are treated at the outpatient unit. The Department has a separate SWL-


unit and also an urodynamic laboratorium. The medical staff consists of 2 


professors/urologists, 6 urologists and 5 residents. All urologists are required to participate in 


the on-call rotation. 


 


For diseases in the upper urinary tract (stone disease, tumors and other surgical diseases of the 


kidney), the department is equipped for and perform almost all types of modern procedures. 


 


For cancers in the lower genitourinary system, we now perform > 120 robotassisted 


laparoscopic radical prostatectomies (RALP) and > 30 radical cystectomies with urinary 


diversion.  


 


We are looking for an urologist, with experience in robotassisted laparoscopic radical 


prostatectomies and/or are experienced with cystectomy and reconstructive surgery in the 
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lower genitourinary system. It will be regarded as an advantage if the applicant also is 


experienced and has an interest in urodynamics. 


 


The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 


programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with any 


amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 


schemes and retirement age.  


 


The teaching language will normally be Norwegian.  


 


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 


several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 


opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied.  


 


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 


possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective 


to ensure that we achieve a balanced composition regarding age and sex and the recruitment 


of persons of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are 


therefore encouraged to apply for the position.  


 


The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 


scientific positions.  


 


Information about the applicant may be made public even though the applicant has requested 


not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if his/her request is not 


respected.  


 


The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at any 


time.  


 


The applicant must name the scholarly works or parts of such works on which the committee 


should place special emphasis in its evaluation. These should not exceed 15 in number for a 


Professor and 10 for an Associate Professor. The application must contain a list of 


attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications. The application and 


CV must contain a complete overview of the applicant's education, earlier positions and other 


activities, along with a complete list of scholarly works and information about where these 


have been published should be sent via the link “Apply for this position” at this website.  


 


Applicants must submit 3 copies of all their scholarly works - published or unpublished - they 


want evaluated with their application, along with 4 copies of a list of these works with 


information on where these have been published. These works along with confirmed copies of 


certificates should be sent to the following address: Secretariat of the Faculty of Medicine and 


Dentistry, University of Bergen, post box 7804, N - 5020 Bergen, Norway, within one month 


of the expiry of the application deadline. 


  


Reference is made to "Rules of procedure for appointments to chairs at the University of 


Bergen."  


 


 


Closing date for applications: xx.xx.xxxx 







 


Please quote reference number: 11/3998 
 


 


 








POSITION DETAILS 


 


 


PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN DENTISTRY (Oral 


Surgery/Oral Medicine).  


 


 


There is a position available as Professor/Associate professor in Oral 


Surgery/Oral Medicine at the Department of Clinical Dentistry, Faculty of 


Medicine and Dentistry, University of Bergen. 
 


The Faculty of Medicine and Dentistry at University of Bergen has eight departments. At the 


Department of Clinical Dentistry the main activities are research, supervision at PhD-level 


promotion of research news to the public, graduate training of dentists and dental hygienists 


and postgraduate training in dentistry. The Department has a close cooperation with the Clinic 


of Dentistry. 


 


The Department of Clinical Dentistry has approximately 65 positions; 30 positions for 


scientific staff, approximately 15 PhD students and 15 persons in technical/administrative 


positions. The Department is located in Årstadveien 17, but some of the staff is located in 


Overlege Danielsens hus i Årstadveien 21.  


 


The position is connected to Oral Surgery/Oral Medicine with working obligations in 


agreement with the existing curriculum. This includes teaching of dental students and dental 


hygienists and postgraduate training of dentists. The department of Oral Surgery/Oral 


Medicine has the responsibility for a 5-years program, qualifying for specialist authorisation 


in Oral Surgery/Oral Medicine. 


 


In the curriculum, corporation between the different units is highlighted. 


 


The research activities at the Department is organised into research groups. This includes 


cancer research, craniofacial development and function, biomaterials, oral infection and 


inflammation and behavioural science. A Centre for Clinical Research is established to 


coordinate technical support and service. Applicants with research experience in Oral 


Surgery/Oral Medicine will be preferred.  


 


Qualifications 


 


To be qualified as Professor/Associate professor, one needs to have a Norwegian PhD-degree 


or corresponding qualifications. In addition he/she should be approved as a specialist in Oral 


Surgery/Oral Medicine or have corresponding qualifications. To be qualified the applicant 


should have research qualifications in agreement with rules set at the Faculty of Medicine and 


Dentistry.   


The applicant should be able to document comprehensive clinical and theoretical experience. 


In addition, administrative- and leadership experience as well as collaborating abilities will be 


emphasised  


 


  


  







The education is normally in Norwegian, and the one employed is expected to speak 


Norwegian or another Scandinavian language. Pedagogic training is mandatory. Applicants 


that do not fulfil this requirement will be offered lectures and training for qualifying. This 


requirement should be achieved within one year after employment.  


 


Responsibilities and duties 


 


Research-, teaching- (theoretical and clinical), supervision-, exam administration and 


administrative duties are mandatory according to existing regulations. The one employed will, 


in addition to teaching in Oral Surgery/Oral Medicine, have teaching obligations in integrated 


teaching courses across units.  


 


The general rules at the University of Bergen are prevailing, and the one employed can under 


certain circumstances be expected to take teaching obligations outside the unit at where he/she 


is employed.    


 


The University highlights pedagogic qualifications as important criteria for the employment 


as Professor/Associate Professor. This should be documented and could include: 


 


 Documentation of formal qualifications  


 Evaluation report of the applicant’s teaching qualifications 


 Documentation of teaching at different levels 


 Overview of Master- and PhD-supervision, including results 


 Awards 


 Publications of pedagogic work 


 Teaching material 


 Reports showing participation in the development of teaching projects.  


 


The best applicants should expect to be called in for an interview or to hold a lecture.  


 








Professor/førsteamanuensis i odontologi (Pedodonti) 


 


Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei stilling som 


professor i odontologi (pedodonti). Arbeidsstad er Institutt for klinisk odontologi, Det 


medisinsk-odontologiske fakultet, Årstadveien 17, Bergen. 


 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 


andre forhold som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, og ei rettleiing for søkjarar til 


professorstillingar, kan ein få frå instituttet, tlf. 55 58 65 67. 


 


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Instituttstyrar, professor 


Inge Fristad, tlf. 55 58 66 04, e-post: Inge.Fristad@iko.uib.no 


 


For å verte tilsett i stilling som professor må ein ha doktorgrad og være godkjend spesialist i 


pedodonti eller tilsvarande kvalifikasjonar.  Det vert vidare kravd dokumentert vitskapleg 


kompetanse i samsvar med kompetansekrav for vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet. 


 


Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar for fast tilsetjing som professor, kan det 


verte aktuelt med fast tilsetjing som førsteamanuensis. Krav til førsteamanuensis er 


doktorgrad eller tilsvarande kompetanse.  Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar 


for fast tilsetjing, kan det verte aktuelt med mellombels tilsetjing som førsteamanuensis, 


dersom det er sannsynleg at søkjar vil oppnå kompetanse innan tre år. Ved slutten av 


tilsetjingsperioden vil kompetansen verte vurdert på nytt med tanke på fast tilsetjing. 


 


Søkjarane vert bedne om å gje opp om dei ønskjer å verte vurdert for stilling som professor 


og/eller førsteamanuensis. 


 


Professor vert løna etter lønssteg 70-75 (kode 1013), i lønsregulativet til staten. 


Førsteamanuensis vert løna etter lønssteg 59 (kode 10/LR 24.1) ved tilsetjing. Vidare opprykk 


skjer etter tenesteansiennitet. Det vert trekt 2% pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse.  


For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 


 


Professoren/førsteamanuensen vert tilsett med plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter 


dei studieordningane som gjeld til kvar tid og utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane 


som gjennom lov vert vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


 


Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga. 


 


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. 


 


Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje.  Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har 


om lag like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde. 
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Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkninga.  Det er 


difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere 


personar med innvandrarbakgrunn.   


 


Universitetet i Bergen nyttar ”meiroffentlighet” ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 


 


Ved søknad til vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet skal det nyttast 


eige skjema. Skjemaet er lagt ut på internett: 


http://www.uib.no/med/skjema/soknadsskjema_vitstill.doc 


 


Søknaden skal sendast i 4 eksemplar og må innehalde eit fullstendig oversyn over utdanning, 


tidlegare stillingar og anna verksemd, og ei fullstendig liste over vitskaplege arbeid med 


opplysning om kvar dei er offentleggjort. Søkjarar må oppgje dei vitskaplege arbeida eller 


delar av arbeida som det skal leggjast særleg vekt på ved vurderinga. Desse bør ikkje vere 


fleire enn 15 for professor og 10 for førsteamanuensis. Søknaden må innehalde oversyn over 


vedlegg som dokumenterer søkjaren sine pedagogiske kvalifikasjonar. 


 


Søkjarane må sende inn  3 eksemplar av vitskaplege arbeid – trykte eller utrykte- som dei 


ønskjer det skal verte teke omsyn til ved vurderinga og ei liste over desse i 4 eksemplar med 


opplysning om kvar dei er offentleggjort.  Dei vitskaplege arbeida skal vere nummererte og 


sortert i 3 bunkar. 


 


Ein viser elles til ”Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorat” 


 


Søknad  med vedlegg (4 eksemplar/vitskapleg arbeid minst 3 eksemplar) skal sendast til 


Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Postboks 7804, 5020 Bergen 


innan ………. 


 


Søknaden skal merkast: 



http://www.uib.no/med/skjema/soknadsskjema_vitstill.doc
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Institutt for klinisk odontologi 
 


Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Institutt for klinisk odontologi 


Telefon 55586560 


Telefaks 55586577 


post@iko.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Årstadvn. 17 


Bergen 


Saksbehandler 


Tove Russenes 


55586567 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 


 


Tilsettingssak - professor/førsteamanuensis 100% fast ved Institutt 
for klinisk odontologi (oral kirurgi/medisin) 


 


Ved Institutt for klinisk odontologi er det ledig en stilling som professor/førsteamanuensis 


ved seksjon for oral kirurgi/medisin.  


 


Stillingen har vært lyst ut tidligere, men som det fremgår av saksdokumentene er det ikke 


blitt tilsatt noen i stillingen. 


 


Instituttet genererer nå overskudd, fullfinansiering av spesialistutdanningen er varslet, og det 


finansielle grunnlaget for utlysing av stillingen er vesentlig bedret. 


  


På bakgrunn av dette ber instituttet om at stillingen lyses ut på nytt snarest. 


 


Utlysingstekster og stillingsbeskrivelser ligger som vedlegg til  forespørsel om utlysing av 


18.06.2010 og kan benyttes på nytt. 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Inge Fristad 


Instituttleder Kathryn Bousman 


 Administrasjonssjef 


 


 


 


 


 


Referanse Dato 


2010/6811-TORU 26.04.2011 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 
  Fak.sak: 57/11 


Sak nr.:  2011/3998  Møte: 11.05.2011 


 
 
 
 
UTLYSING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDI SIN (UROLOGI) 
VED INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG 
 
 
I brev av 27.04.2011 ber Institutt for kirurgiske fag om at det blir lyst ut en fast stilling 
som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (urologi) ved instituttet. Grunnen til 
utlysingen er fordi professor Svein Haukaas som arbeidet innenfor fagfeltet urologi 
gikk av for aldersgrensen 31.12.2010.   
 
Stillingen vil bli kombinert med stilling som overlege (50 %) i urologi ved Kirurgisk 
klinikk, Haukeland Universitetssykehus (HUS). HUS vil lyse ut denne stillingen 
samtidig.   
 
Av hensyn til undervising og forskning i fagområdet urologi ber instituttet om at 
stillingen blir lyst ut.  
 
Instituttet har tatt høyde for stillingen i rekrutteringsplanen og langtidsbudsjettet.  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (50 
%) i medisin (urologi). En forutsetter at Institutt for kirurgiske fag har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysing/stillingsomtale.  


 
 
 
 
28.04.2011 /IVØI  
 
 
Vedlegg: Brev fra Institutt for kirurgiske fag av 27.04.2011 
  Utlysingstekst og stillingsomtale  








UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Arkivkode:  Styre-sak: 52/11 


Sak nr.:   Møte:  11.05.11 


 


 


OPPNEVNING AV NY PROGRAMSENSOR FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-


ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


Det ble i perioden 2007 – 2009 oppnevnt programsensorer for alle studieprogram ved fakultetet, og 


funksjonsperioden for første runde med programsensorer går gradvis ut. På møte i fakultetsstyret 


17.11.10 (sak 141/10) ble det oppnevnt nye programsensorer for helsefag og for medisinsk biologi. 


Programsensor for medisin ble stilt i bero inntil endelig avklaringer med aktuell kandidat var på plass.  


Dekanat har inneværende vårsemester hatt møte med aktuell kandidat Charlotte Ringsted (professor 


i medisinsk pedagogikk, Universitetet i København). Hennes kompetanse er særlig knyttet til 


pedagogisk kompetanseutvikling av faglig ansatte, og fakultetet ser det som hensiktsmessig å legge 


hovedvekten av programsensors arbeid i kommende periode til dette feltet. Et utkast til avtale for 


arbeidet er lagt opp i tråd med denne intensjonen (se vedlegg). 


Utkastet til avtale med Ringsted ble drøftet i programutvalg for medisin 23.03 (sak 14/11) og utvalget 


går inn for føringene som ligger i avtalen. 


 


Saken legges frem med følgende 


 


forslag til vedtak: 


Fakultetsstyret går inn for oppnevning av Charlotte Ringsted som programsensor for medisin for 


perioden 01.06.2011 – 31.05.2015.  


 


- Utkast til programsensoravtale 


 


 
29.04.11 - krwa 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 


 


Anmodning om utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis 
ved Institutt for klinisk odontologi 


 


Ved Institutt for klinisk odontologi, Seksjon for pedodonti, er det ledig en stilling som 


professor/førsteamanuensis etter professor Magne Raadal, som gikk av for aldersgrensen 


1. oktober 2010.  


 


Ved fagområdet er det  pr. i dag tilsatt en førsteamanuensis i fast stilling. I tillegg har 


professor Raadal fungert på pensjonistvilkår fra 01.10.2010.  Avtalen hans opphører 


31.06.2011. 


 


Fagområdet har betydelig undervisningsbelastning for tannlegestudenter, 


tannpleierstudenter og spesialistkandidater. Dessuten er det undervisnings- og 


forskningssamarbeid med Senter for odontofobi (odontologisk atferdsfag) der det for tiden 


ikke er noen vitenskapelig ansatte på Institutt for klinisk odontologi. 


 


Instituttet genererer nå overskudd, fullfinansiering av spesialistutdanningen er varslet, og det 


finansielle grunnlaget for utlysing av stillingen er vesentlig bedret. 


 


På dette grunnlaget ber instituttet om å få lyse ut stillingen snarest gjennom vanlige kanaler. 


 


Forslag til utlysingstekst og stillingsbeskrivelse på nynorsk og engelsk ligger som vedlegg. 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Inge Fristad 


Instituttleder Kathryn Bousman 


 Administrasjonssjef 


 


 


Referanse Dato 


2011/5371-TORU 28.04.2011 
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AVTALE 
 


mellom 
 


Universitetet i Bergen (UiB) 
 


og 
 


Helse Bergen HF (HB) 
 


om 
 


fremtidig leie av tilleggsarealer  
til  


undervisning og forskning  
 
i 
 


Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin 
(BUSP) 
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1. BAKGRUNN 
Siden begynnelsen av 2007 har Universitetet i Bergen deltatt aktivt i planleggingen av et nytt Senter 
for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSP) som Helse Bergen har besluttet reist på tomten 
mellom Sentralblokken/BB-bygget og Haukelandsbakken. I forprosjektet som ble styrebehandlet av 
Helse Bergen i desember 2009, var det medtatt 647 kvm netto tiltenkt Universitetet i Bergen (UiB) 
som delvis erstatning for 781 kvm arealer for universitetsformål som vil gå tapt når nåværende 
bygninger for psykiatri, barnepsykiatri og pediatri blir revet. Spørsmålet om hvem som har ansvaret 
for å finansiere nye arealer som skal erstatte arealer som blir kondemnert, er brakt inn for Helse Vest 
og forutsettes avklart i kontakt med relevante departementer.  
Våren 2010 meldte UiB ønske om å få disponere 304 kvm netto ut over omtalte erstatningslokaler. 
Disse arealene er programmert og ytterligere detaljert som ledd i arbeidet med detaljprosjekt for 
BUSPs etappe 1. UiBs tilleggsarealer utgjør 312 kvm netto. Det er imidlertid enighet om å legge et 
tilleggsareal på 284 kvm netto til grunn for leieberegningen for å oppnå symmetri mellom metodene 
som er benyttet ved beregning av avgitt og tildelt areal for universitetsformål. 
UiB er som fremtidig bruker, representert i Styringsgruppen for BUSP-utbyggingen, og har etablert en 
brukergruppe som samhandler med prosjekteringsteamet. 
 
2. UTGANGSPUNKT 
Helse Bergen vil stå som eier av de arealene som stilles til UiBs disposisjon i BUSP, etappe 1. 
Arealene lokaliseres i 6. etasje i tangentene 041 og 042, foruten et auditorium i etasjene U1 og 1. 
Lokalene ferdigstilles fra Helse Bergen med fastmontert og løst utstyr og inventar i hht vedlagt 
oversikt over bygg og brukerutstyr, datert 15.02.11. Pr. dato anslås ferdigstillelse å skje primo 2015 
 
3. UiBs FORPLIKTELSER 
Fra ferdigstillelsestidspunktet forplikter Universitetet i Bergen seg til å inngå en 20-årig leieavtale for 
de aktuelle tilleggsarealene. UiB gis opsjon på å forlenge leieforholdet i ytterligere 10 år. Med 
godkjenning fra Helse Bergen, kan UiB fremleie sine arealer – helt eller delvis – til tredjepart. Ved 
mulig fremleie, har Helse Bergen forrett til å benytte arealene selv. 
 
4. HUSLEIE 
Utgangspunkt for husleien er godkjent byggeregnskap medregnet byggelånsrente.  
Årlig husleie tar utgangspunkt i følgende formel: 


Kvm.pris x UiBs nettoareal x B/N-faktor x 9% rente 
 
Kvadratmeterpris og brutto/netto-faktor (B/N-faktor) er gjennomsnittstall for hele BUSP, etappe 1.  
Til foreløpig orientering kan opplyses at kvadratmeterprisen i forprosjektet (prisnivå januar 2010) var 
kalkulert til ca. kr 56.000 pr brutto kvm, mens B/N-faktoren var 2.2.  
Årlig husleie vil bli regulert med endringen av konsumprisindeksen. 
 
5. INVESTERINGSTILSKUDD FRA UiB 
Som hel eller delvis erstatning av forpliktelse til betaling av husleie i hht pkt 4 over, kan UiB – frem til 
byggeregnskapet avsluttes - bidra med et investeringstilskudd til delfinansiering av BUSP fase 1. 
Tilskuddet innebærer en reduksjon av UiBs fremtidige husleieforpliktelse tilsvarende forholdet 
mellom investeringstilskuddet og kostnaden for UiBs tilleggsareal (284 kvm netto) med utgangspunkt 
i avlagt byggeregnskap. 
 
6. BYGNINGSMESSIG DRIFT 
Helse Bergen forestår bygningsmessig drift av UiBs lokaler i BUSP til selvkost. Disse tjenestene 
innbefatter forebyggende og forefallende vedlikehold, kommunale avgifter, elektrisk energi, 
varme/kjøling samt renhold av lokalene. 
Universitetet i Bergen dekker selv driftsutgifter relatert til tele- og IKT-systemer. 
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7. MISLIGHOLD 
Dersom det oppstår forhold som innebærer at Universitetet i Bergen ikke kan eller vil oppfylle sin del 
av avtalen om å inngå og etterleve avtale om leie av tilleggsarealer i BUSP i hht denne avtalen, skal 
Helse Bergen gjøres økonomisk skadesløs. Dette innebærer å fullt ut få dekket sine kostnader til 
prosjektering og bygging av aktuelle arealer tiltenkt UiB. 
Ved vurdering av erstatningsbeløpets størrelse, skal det tas med i betraktningen verdien av Helse 
Bergens alternative bruk av disse lokalene, - herunder mulig utleie til annen/andre leietaker(e). 
 
8. ENDRING OG OPPSIGELSE AV AVTALEN 
Avtalen gjelder fra dato for undertegning, og kan reforhandles når partene finner grunnlag for det. 
Etter utløpet av avtalt leieperiode på 20 år og evt. forlengelse i hht opsjon på ytterligere 10 års 
avtaleperiode, kan begge parter si opp leieforholdet med minimum ett års varsel. 
 
 


Bergen, den 21. mars 2011 
 
 
 
 
 
Kari Tove Elvebakken        Askjell Utaaker 
Universitetsdirektør        Divisjonsdirektør 
Universitetet i Bergen        Helse Bergen HF 
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BUSP             Vedlegg 
 


Oversikt over bygg og brukerutstyr :  
 


Utstyr Ansvar 
Adgangskontrollanlegg, kun skallsikring og etg. sikring Bygg 
Antenneanlegg Bygg 
Arbeidsbenk med og uten kum. Både labinnredning og ellers. Fast 
utstyr. 


Bygg 


Arbeidsbenker, fastmonterte, i laboratorier – m/benkeplater, 
underskap og evt. overskap. Fast innredning. 


Bygg 


Arkiver, rullende. Innredning i hvelv. Brukerutstyr 
Arkivhyller, løse arkivskap. Paternosterverk og safer. Brukerutstyr 
Auditorieinnredning og faste auditoriestoler, talerstol og 
skreddersydde tavler. 


Bygg 


Autoklave, bord Brukerutstyr 
Autoklaver med fast rørtilkobling og gulvmodeller Brukerutstyr 
Autoklaver, små (uten fast rørtilkobling og benkemodeller) Brukerutstyr 
Avfallsanlegg med komprimator, transportbånd etc Bygg 
Avtrekkshette for minikjøkken Bygg 
Avtrekkshetter for minikjøkken med ovn Bygg 
Avtrekkshetter og punktavsug i verksteder, avtrekksskap i laboratorier Brukerutstyr 
Avtrekksskap og giftskap for laboratorier etc Brukerutstyr 
Belysning, effekt- og dekorasjon, inkl. lyskilder. . Brukerutstyr 
Belysning, utendørs Bygg 
Belysningsutstyr inkl. vegglamper og takpendler Bygg 
Brannslokkingsanlegg, herunder slanger og slukkeapparat Bygg 
Brannvarslingsanlegg Bygg 
Datamaskiner, inkl. lokale servere, skrivere Brukerutstyr 
Datanett/ stamnett og spredenett med tilhørende utstyr og 
programvare for drift av nettet 


Bygg 


Datanettutstyr, lokalnett (LAN) og fjernnett (WAN), for 
kommunikasjon 


Brukerutstyr 


Demonstrajonsdisk (undervisningsrom) med teknisk montasje og 
tavler 


Bygg 


Destillasjonsutstyr Brukerutstyr 
Destillasjon / distribusjonsnett Bygg 
Drikkeautomater, kaffemaskiner o.l. Brukerutstyr 
Elektroakustisk anlegg inkl .styrings-/betjeningsenhet i auditorier Bygg 
Foldevegger Bygg 
Fotskraperister Bygg 
Frysere, inkl. ultrafrysere Brukerutstyr 
Føringsveier for spesielle elkraftanlegg Bygg 
Føringsveier for spesielt brukerutstyr Bygg 
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Garderobeskap, fastmonterte, ventilerte  Bygg 
Gassanlegg, inkl. distribusjonsanlegg og trykkvaktsentraler Bygg 
Gassflasker med tilhørende utstyr (erstatning for sentralanlegg)  Bygg 
Gassflasker (benyttes direkte med brukerutstyr lokalt) Brukerutstyr 
Gjerder Bygg 
Gulvbelegg Bygg 
Hylleinnredning i kjøle- og fryserom Brukerutstyr 
Hyller for hansker, munnbind og luer Brukerutstyr 
Hyller, veggmonterte  Brukerutstyr 
Innredning, fast, i storkjøkken og kantiner inkl. koke- og 
stekeapparater, oppvaskemaskiner 


Brukerutstyr 


Innredning, faste, i hovedresepsjon og lignende  Bygg 
TV-anlegg Bygg 
Kabling fra sentral terminering for datakommuniskasjon til brukers 
utstyr (f. Eks. servere) 


Brukerutstyr 


Kabling fra vegg til brukerutstyr (f.eks. PC) Brukerutstyr 
Kanaler, sykerom-, intensiv-, dialyse-, installasjons- Bygg 
Kateter, skoleskap, utstillingsskap (også fastmonterte) Brukerutstyr 
Kjøle- og fryserom i laboratorier Bygg 
Kjøle- og fryseskap i laboratorier Brukerutstyr 
Kjøle- og fryseskap i tilknytning til minikjøkken Brukerutstyr 
Kjøleanlegg som er tilpasset virsomheten i bygget. Dataromskjølere Bygg 
Kjølanlegg, uniter etc for å oppfylle krav som ikke er satt ut fra 
virksomheten i bygget  


Bygg 


Kjørebom, porter, roadblocker, gitter Bygg 
Kontorinnredning, løs, avdelingsvise skranker, skrivebord, bokhyller, 
bok-/rekvisitaskap, avlastningsbord, PC-bord, oppslagstavler o.l. 


Brukerutstyr 


Lampe, arbeids- Brukerutstyr 
Lift, truck, løse transportinnredninger Brukerutstyr 
Luftbehandlingsanlegg som er spesialtilpasset virksomheten i bygget Bygg 
Luftrensere/- fuktere for å oppfylle krav som ikke er satt ut fra 
virksomheten i bygget 


Brukerutstyr 


Lyd og bilde. Styringssystem/ kabling Bygg 
Lyd og bilde Brukerutstyr 
Lynvernanlegg Bygg 
Lys og stikkontakt på løs innredning når dette ikke er del av valgt 
systemløsning 


Brukeutstyr 


Låsesystemer og tilhørende nøkler, spesielle   Bygg 
Låsesystemer og tilhørende nøkler, standard  Bygg 
Medisinskap Brukerutstyr 
Tekjøkken, kun skap + vask. Fremlegg for oppvaskemaskin og 
kjøleskap. 


Bygg 


Møtebord og stoler. Løse garderobeskap. Lave sittebenker. 
Stumtjenere. Øvrige sittegrupper. 


Brukerutstyr 


Møteromsutstyr – flipover, overhead, tavler o.l.  Brukerutstyr 
Nød- og øyedusjer Bygg 
Operativsystemer, programvare Brukerutstyr 
Møteromsopplysningskilt  Bygg 
Oppvaskmaskin i minikjøkken Brukerutstyr 







 6


Overvåknings- og styringssystem. Sentralt Bygg 
Overvåkingsanlegg, interne, inkl. kameraer, monitorer o.l. Bygg 
Ovner, frittstående stråle-, panel- eller gjennomstrømming Brukerutstyr 
PC, arbeidsstasjon, terminal, skrivere, skannere, fax etc Brukerutstyr 
Personsøkeranlegg, internt Bygg 
Personsøkere Brukerutstyr 
Punktavsug Bygg / bruker 
Renrom tilpasset bruker og virksomheten i bygget Bygg 
Renrom, spesielle løsninger og utstyr (AMI) Brukerutstyr 
Reol- og hyllesystemer inkl. pallereoler, lagerreoler o.l. Varemottak Bygg  
Reservekraftaggregater, nødstrømsanlegg Bygg 
Sanitærutstyr til undervisnigsformål Bygg 
Sentraler for gass og lufttrykk samt ledningsnett, stengningsventiler 
og armaturer. Ledningsnett og armatur for gass og lufttrykk for 
mindre anlegg der leveringskilden er kolber.  


Bygg 


Sentraler for vakuumanlegg samt ledningsnett, stengningsventiler og 
armaturer. Ledningsnett og armatur for vakuumanlegg for mindre 
anlegg som dekker flere rom. 


Bygg 


Sentralstøvsuger Bygg 
Servanter i kontorer, møterom og undervisningsrom uten krittavle Bygg 
Servere  Brukerutstyr 
Signalgivende og  - mottakende utstyr som kameraer, monitorer, 
videoprosjektører o.l. 


Brukerutstyr 


Signalgivere for lyd og bilde i auditorier Brukerutstyr 
Sikkerhetsbenker/ LAF-benker, avtrekkskap Brukerutstyr 
Skap, oppbevarings-, garderobe-, verdi-, medisin- Bruker 
Skapinnredning, inkl. skapsider Brukerutstyr 
Skillevegger, løse og flyttbare, for innredning av kontorlandskap og 
lignende 


Brukerutstyr 


Skilting – utvendig navneskilt, innvendig dørnummerskilt  Bygg 
Skjerming av rom eller deler av rom for spesifikke formål Bygg 
Skjerming av utstyr, lokal Brukerutstyr 
Skranker Bygg 
Slangekraner, frostfrie, for spyling av faste dekker, grøntarealer etc Bygg 
Snøsmelteanlegg, vannbårent Bygg 
Speil Bygg 
Stamnett-, stigenett- og spredenettkabling for datakommunikasjon, 
telefoni, SD og automatisering 


Bygg 


Stativ for søppelsekker – inkl. systemer for kildesortering i brukerrom Bygg 
  
Sterilbenker / LAF-benker Brukerutstyr 
Stikkontakt for spesielt brukerutstyr Bygg 
Stoler, krakker, løs innredning utover hyller i fastmonterte skap i 
laboratorier 


Brukerutstyr 


Stoler, løse, i auditorier og undervisningsrom Brukerutstyr 
Såpedispensere ved håndvask Bygg 
Tale-/programlydanlegg, transportabelt Brukerutstyr 
Tavler – skrive- og oppslagstavler, tavle-/lerretsystemer, AV-skap, 
fastmonterte lerret o.l. i felles møterom. 


Bygg 
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Telefax Brukerutstyr 
Telefonsystem inkl. telefoner o.l. Bygg/ bruker 
Teleslyngeanlegg Bygg 
Tilknytning av brukerutstyr Bygg 
Tiltal for å tilfredsstille EMC-krav Bygg 
Transportanlegg, fastmonterte Bygg 
Tørkeskap, fast tilkoblet, f.eks. til anestesiutstyr, foto og 
laboratorieglass 


Bygg 


UPS- og batterianlegg tilknyttet utstyr, lokale Brukerutstyr 
UPS- og batterianlegg, sentrale Bygg 
Uttakssentraler (pendler, søyler) Brukerutstyr 
Vakuumanlegg som ikke er tilknyttet sentralt anlegg Brukerutstyr 
Vannbehandlingsanlegg, sentrale inkl. distribusjonsanlegg Bygg 
Vannbehandlingsutstyr og lokalt vannrenseutstyr f.eks. ionebyttere  Brukerutstyr 
Vannoppsamlingssystem, urent vann fra brukerutstyr Brukerutstyr 
Vannposter, avdelingsvise (minikjøkken) Bygg 
Vannrenseanlegg, fastmontert (f.eks. apotek og dialyse) Bygg 
Vannrenseanlegg, små og løst utstyr (f.eks. apotek og dialyse) Brukerutstyr 
Varmeskap, inkubatorer, tørrsterilisatorer Brukerutstyr 
Vaskemaskin og tørketrommel for mopper Bygg/bruker 
Vaskemaskiner i laboratorier  Brukerutstyr 
Vaskemaskin, ”husholdningstype” Brukerutstyr 
Vaskemaskiner, inkl. endoskopvaskemaskiner, 
instrumentvaskemaskiner, autoklaver og dekontaminatorer. Her 
inngår også tilhørende vogner, matesystemer og kurver (unntatt 
autoklavekurver) 


Bygg og brukerutstyr 
(må gjennomgås) 


Verkstedsinnredning for brukers driftsbetjening Brukerutstyr 


 
 
15.02.11 
Helse Bergen 
Prosjektkontoret  
         








DESCRIPTION OF POSITION 


 


Part time position as Professor/Associate Professor of Medicine (Urology) 


at the Department of Surgical Sciences 
 


At the University of Bergen, Department of Surgical Sciences, there is vacant a part time 


position as Professor (50 %) of Medicine (Urology).  


 


The position is connected to a position as consultant (50 %), position no. 1474/NR-no 5069, 


at the Department of Urology, Surgical Clinic, Haukeland University Hospital. 


 


If no qualified applicant applies for the Professor position, it will be open for an appointment 


to the position of Associate Professor (50 %). 


 


The person who is appointed must have a relevant doctorate or corresponding qualifications, 


and should have research and teaching experience related to urology. Experience from 


international research collaboration is an advantage.   


 


The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 


teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 


appointment.  


 


Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 


normal duties connected to the position, the successful applicant may also be required to 


undertake teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her 


particular field outside the organisational unit to which the appointment belongs.  


 


The University of Bergen emphasises that teaching qualifications are to be given extra 


emphasis in appointments to middle and top academic positions. Applicants must produce 


evidence of their own teaching qualifications. This can be done by submitting, for instance:  


 


 evidence of completed teaching training  


 evaluation reports of the applicant's teaching  


 overview of scope and level of teaching  


 overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results obtained  


 student awards received  


 own teaching publications  


 own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 


to the development of teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or 


teaching environments. 


 


The applicants may also be called to give a lecture before the final employment.  


 








 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for kirurgiske fag 
 


Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Institutt for kirurgiske fag 


Telefon 55972764 


Telefaks 55972761 


post@kir.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Haukeland 


universitetssykehus 


Bergen 


Saksbehandler 


Gjert Bakkevold 


55972762 


side 1 av 1 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


 


 


Ber om utlysning av stilling som professor 50% / førsteamanuensis 
50% i medisin (urologi) ved Institutt for kirurgiske fag 


 


Professor I Svein Haukaas sluttet ved instituttet den 31.12.2010 pga oppnådd aldersgrense. 


 


Instituttet har behov for å tilsette en professor 50% / førsteamanuensis 50% i fast stilling i 


urologi. Stillingen vil bli kombinert med utlysning av stilling som overlege 50% i urologi ved 


Kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssykehus. 


 


Av hensyn til undervisningen og forskningen i fagområdet urologi ber vi om at stillingen lyses 


ut. Stillingen ønskes også lyst ut i legetidsskriftene i Norge, Danmark og Sverige. 


 


Det er tatt høyde for stillingen i instituttets rekrutteringsplan og langtidsbudsjett. 


 


 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Torbjørn Jonung 


Fungerende instituttleder Gjert Bakkevold 


 administrasjonssjef 


Referanse Dato 


2011/3998-GJB 27.04.2011 


 








Professor/førsteamanuensis i odontologi (Oral kirurgi og oral medisin) 


Alternativt universitetslektor 


 
Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei stilling som 


professor i odontologi (Oral kirurgi og oral medisin.). Arbeidsstad er Institutt for klinisk 


odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Årstadveien 17, Bergen. 


 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 


andre forhold som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, og ei rettleiing for søkjarar til 


professorstillingar, kan ein få frå instituttet, tlf. 55 58 65 67. 


 


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Instituttstyrar, professor 


Inge Fristad, tlf. 55 58 66 04, e-post: Inge.Fristad@iko.uib.no 


 


For å verte tilsett i stilling som professor må ein ha doktorgrad eller tilsvarande 


kvalifikasjonar.  Det vert vidare kravd dokumentert vitskapleg kompetanse i samsvar med 


kompetansekrav for vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


Søkjarane må ha odontologisk bakgrunn. 


 


Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar for fast tilsetjing som professor, kan det 


verte aktuelt med fast tilsetjing som førsteamanuensis. Krav til førsteamanuensis er 


doktorgrad eller tilsvarande kompetanse.  Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar 


for fast tilsetjing, kan det verte aktuelt med mellombels tilsetjing som førsteamanuensis, 


dersom det er sannsynleg at søkjar vil oppnå kompetanse innan tre år. Ved slutten av 


tilsetjingsperioden vil kompetansen verte vurdert på nytt med tanke på fast tilsetjing. 


Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkjarar til stillinga  som professor/førsteamanuensis, 


kan det verte aktuelt med tilsetting som universitetslektor. Krav til universitetslektor er 


spesialistgodkjenning i oral kirurgi og oral medisin. 


 


Søkjarane vert bedne om å gje opp om dei ønskjer å verte vurdert for stilling som professor 


og/eller førsteamanuensis/universitetslektor. 


 


Professor vert løna etter lønssteg 70-75 (kode 1013), i lønsregulativet til staten. 


Førsteamanuensis vert løna etter lønssteg 59 (kode 10/LR 24.1) ved tilsetjing. Vidare opprykk 


skjer etter tenesteansiennitet. Det vert trekt 2% pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse.  


For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 


 


Professoren/førsteamanuensen vert tilsett med plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter 


dei studieordningane som gjeld til kvar tid og utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane 


som gjennom lov vert vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


 


Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga. 


 


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. 


 



mailto:Inge.Fristad@iko.uib.no





Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje.  Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har 


om lag like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde. 


 


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkninga.  Det er 


difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere 


personar med innvandrarbakgrunn.   


 


Universitetet i Bergen nyttar ”meroffentlighet” ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 


 


Ved søknad til vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet skal det nyttast 


eige skjema. Skjemaet er lagt ut på internett: 


http://www.uib.no/med/skjema/soknadsskjema vitstill.doc 


 


Søknaden skal sendast i 4 eksemplar og må innehalde eit fullstendig oversyn over utdanning, 


tidlegare stillingar og anna verksemd, og ei fullstendig liste over vitskaplege arbeid med 


opplysning om kvar dei er offentleggjort. Søkjarar må oppgje dei vitskaplege arbeida eller 


delar av arbeida som det skal leggjast særleg vekt på ved vurderinga. Desse bør ikkje vere 


fleire enn 15 for professor og 10 for førsteamanuensis.Søknaden må innehalde oversyn over 


vedlegg som dokumenterer søkjaren sine pedagogiske kvalifikasjonar. 


 


Søkjarane må sende inn  3 eksemplar av vitskaplege arbeid – trykte eller utrykte- som dei 


ønskjer det skal verte teke omsyn til ved vurderinga og ei liste over desse i 4 eksemplar med 


opplysning om kvar dei er offentleggjort.  Dei vitskaplege arbeida skal vere nummererte og 


sortert i 3 bunkar. 


 


Ein viser elles til ”Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorat” 


 


Søknad  med vedlegg (4 eksemplar/vitskapleg arbeid minst 3 eksemplar) skal sendast til 


Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Postboks 7804, 5020 Bergen 


innan ………. 


 


Søknaden skal merkast:  



http://www.uib.no/med/skjema/soknadsskjema%20vitstill.doc






STILLINGSOMTALE 


 


 


PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI (Pedodonti).  


 


 


Det er ledig ei stilling som professor/førsteamanuensis i pedodonti, Institutt for 


klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i 


Bergen. 
 


Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har åtte institutt. Ved 


Institutt for klinisk odontologi er hovudoppgåvene forsking, forskarutdanning, formidling og 


utdanning av tannlegar og tannpleiarar, samt spesialist-/spesialutdanning i kliniske 


odontologiske fag. Instituttet har eit nært samarbeid med Odontologisk Klinikk. 


 


Institutt for klinisk odontologi har ca. 55 årsverk fordelt på 25 personar i vitskapelege 


stillingar, omlag 15 stipendiatar og 15 i teknisk/administrative stillingar. Instituttet har 


hovudbase i Årstadveien 17, men delar av verksemda er lokalisert til Overlege Danielsens hus 


i Årstadveien 21.  


 


Den som blir tilsett vil få undervisningsoppgåver i faget pedodonti i samsvar med   gjeldande 


studieplanar. Undervisninga femner om grunnutdanning for tannlege- og tannpleiarstudentar, 


og etter- og spesialist-utdanning av tannlegar. Seksjonen driv og har det faglege ansvaret for 


eit 3-årig program som kvalifiserar til spesialistgodkjenning i pedodonti. 


 


Endringar i studieplanen for grunnutdanninga har medført oppmjuking av grensene mellom 


tradisjonelle fagområde og endringar i undervisningsoppgåver. Dette vil også kunne føre til 


endringar av oppgåver for den einskilde vitskapelege tilsette. Samarbeid med andre seksjonar 


er prioritert. 


 


Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i større prosjekt.  Disse tematiske 


satsingsområda omfattar  styrt vevsbygging, biomaterialar, og pasientnær og samfunnsrettet 


klinisk odontologisk forskning. Eit Senter for klinisk odontologisk forsking er etablert, 


mellom anna som eit knutepunkt for koordinering.  


 


 


Kvalifikasjonskrav 


 


For å verte tilsett som professor/førsteamanuensis må ein ha norsk doktorgrad eller 


tilsvarande kvalifikasjonar, og vere godkjend spesialist i pedodonti eller ha tilsvarande 


kvalifikasjonar.  Det vert vidare kravd dokumentert vitskapeleg kompetanse i samsvar med 


kompetansekrav for vitskapelege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  


Søkjarar må kunne dokumentere omfattande klinisk røynsle og klinisk og teoretisk 


undervisning. I tillegg vil administrativ røynsle, leiareigenskapar og evne til samarbeid bli 


vektlagt.  


 


  


  



http://www.uib.no/fg/samfklinisk

http://www.uib.no/fg/samfklinisk





Undervisningsspråket er til vanleg norsk, og den som vert tilsatt må kunne undervise på norsk 


eller eit anna skandinavisk språk. Den som vert tilsatt må ha pedagogisk basisutdanning, men 


søkjarar som ikkje fyller dette kravet ved tilsettinga, får tilbod om opplæring og må 


dokumentere at utdanninga er fullført innan eit år etter dato for tilsetjinga.  


 


Ansvarsområde og arbeidsplikter 


 


Den som vert tilsett har plikt til å utføre forsking, teoretisk og klinisk undervisning, vegleiing, 


eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner.  


 


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor normal  arbeidsplikt og 


fagleg  kompetanse kan den som vert tilsett også bli pålagt undervisning, vegleiing og 


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 


 


Universitetsstyret understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt ved 


tilsetting i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine 


pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending av: 


 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 


 oversyn over undervisningsomfang og –nivå 


 oversikt over mastergrads- og doktorgradsrettleiing, og resultat 


 mottekne studentprisar 


 eigne pedagogiske publikasjonar 


 eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell 


 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning 


så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


 


Det kan verte aktuelt å kalle inn dei best kvalifiserte søkjarane til intervju og eventuelt 


prøveforelesing. 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for samfunnsmedisinske fag 
 


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjend elektronisk i ePhorte 


Institutt for samfunnsmedisinske fag 


Telefon 55586100 


Telefaks 55586130 


post@isf.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Kalfarveien 31 


Bergen 


Sakshandsamar 


Eldbjørg Sanden Søvik 


55586142 


side 1 av 1 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


 


 


Utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis ved Helse-
Bergen/ISF 


Vedlagt sender me forslag til utlysingstekst for stilling som professor/førsteamanuensis i 


medisin/helsefag. Stillinga er delt med 60% fast tilsetjing ved Regionalt kompetansesenter 


for habilitering og rehabilitering ved Helse-Bergen, og 40% mellombels tilsetjing i inntil 4 år 


ved Institutt for samfunnsmedisinske fag. 


 


Institutt for samfunnsmedisinske fag ber om at stillinga vert lyst ut snarast mogleg. 


 


 


 


 


 


 


 


Venleg helsing 


 


Rolv Terje Lie 


Instituttleiar Eldbjørg Sanden Søvik 


 seniorkonsulent 


 


 


 


 


 


 


Vedl. 


 


 


Referanse Dato 


2011/5506-ELSØ 02.05.2011 
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 UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 
 


FAKULTETSSTYRET 
 


       INNKALLES TIL MØTE 
 
      


Onsdag 11. mai 2011 kl. 13:15  
 
 


NB: Møtested: 
Konferanserommet, 3. etg. 


Bygg for Biologiske Basalfag - BBB 
 
 


 
SAKSLISTE: 


 
 


  
Sak 43/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
   
Sak 44/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET 


MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 23.3.11, vedl. 
 
Sak 45/11 FULLMAKTSSAKER  


Saksforelegg av 2.5.2011, vedl. 
 
Sak 46/11 ØKONOMIRAPPORT PR. MARS 2011 MED FOKUS PÅ 


INVESTERINGER 
  Saksforelegg av 2.5.11, vedl.  


 
Sak 47/11 BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING - STATUS 
  Ettersendes 
 
Sak 48/11 STATUS FOR PÅGÅENDE UTVIKLINGSPROSESSER VED 


FAKULTETET 
- Lederutvikling i fakultets- og instituttledelsen 
- Evaluering av fakultetsorganiseringen 
Ettersendes 
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Sak 49/11  NYTT BARNE- OG UNGDOMSSENTER – AREALUTVIDELSE OG 


LEIEKONTRAKT MED HELSE BERGEN    
  Saksforelegg av 4.5.11, vedl 
 
Sak 50/11 BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD GRAD – UNNTATT 


OFFENTLIGHET   
  Saksforelegg av udatert, vedl. 
 
Sak 51/11 TRUKKET 
 
Sak 52/11 OPPNEVNING AV NY PROGRAMSENSOR FOR MEDISINSTUDIET 


VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  
  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl 
 
Sak 53/11 FORSLAG OM B-TILLEGG FOR PROGRAMUTVALGSLE DERE 
  Saksforelegg av 2.5.2011, vedl 
 
Sak 54/11 LÆRINGSMILJØUNDERSØKELSEN VED UNIVERSITET ET I BERGEN 


– RESULTAT FOR DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  
  Saksforelegg av 8.4.2011, vedl 
 
Sak 55/11 PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ORGANISERING AV FAKULTETETS 


KJERNEFASILITETER 
  Ettersendes 
 
Sak 56/11 EVALUERING AV PROGRAM FOR YNGRE FORSKINGSLEDERE 


(YFL)  – EVALUERT KULL 1 
  Ettersendes 
 
Sak 57/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN 


(UROLOGI) VED INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG 
  Saksforelegg av 28.4.2011, vedl. (ephorte 11/3998) 
 
Sak 58/11 UTLYSING –  PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI 


(ORAL KIRURGI/ORAL MEDISIN) VED INSTITUTT FOR KLINI SK 
ODONTOLOGI 


  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl. (ephorte 10/6811) 
 
Sak 59/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI 


(PEDODONTI) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl. (ephorte 11/5371) 
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Sak 60/11 UTLYSING – MIDLERTIDIG PROFESSOR/FØRSTEAM ANUENSIS (40 
%) I MEDISIN/HELSEFAG VED INST. FOR SAMFUNNSMEDISIN SKE 
FAG 


  Saksforelegg av 2.5.2011, vedl. (ephorte 11/5506) 
 
Sak 61/11 UTVIDELSE AV FAST STILLING SOM FØRSTEAMAN UENSIS FRA 50 


% TIL 80 %  I HELSEFAG (GLOBAL HELSE) VED SENTER FO R 
INTERNASJONAL HELSE 


  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl 
 
Sak 62/11 PERMISJON UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 


%) I MEDISIN (EPIDEMIOLOGI) VED INSTITUTT FOR 
SAMFUNNSMEDISINSKE FAG 


  Saksforelegg av 2.5.2011, vedl. (ephorte 11/5484) 
 
Sak 63/11 ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl. 
 
Sak 64/11  EVENTUELT  
 
   
 
 
Forfall meldes til Fakultetsadministrasjonen, tlf. 55 58 88 45. E-post: bente.gravdal@mofa.uib.no 
eller Gerd Johannessen, telefon 55 58 20 84, e-post: Gerd.Johannessen@mofa.uib.no 
 
 
 
 
 








Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (urologi) ved Institutt for 


kirurgiske fag kombinert med stilling som overlege (50%) ved Avdeling for 


Urologi, Kirurgisk klinikk 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for kirurgiske fag, er det ledig ei fast stilling som 


professor (50 %). Stillinga er knytt til stilling som overlege (50%) ved Avdeling for Urologi, 


Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus (stillingsnr. 1474/NR-nr 5069). 


Arbeidsstad er ved dette sjukehuset.   


Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett 


førsteamanuensis (50 %). 


 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 


andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede på denne sida.  


 


Utfyllande opplysingar om stillinga kan ein få ved å venda seg til instituttleiar Torbjörn 


Jonung, Institutt for kirurgiske fag, tlf. 55 97 30 63/46 54 47 88 , 


 e-post: Torbjorn.Jonung@kir.uib.no  eller fagansvarlig urologi, avdelingsoverlege Christian 


Beisland, tlf. 55 97 29 02 , e-post: Christian.Beisland@helse-bergen.no 


 


Professor vert løna etter lønssteg 70-75 (kode 1013), i lønsregulativet til staten. 


Førsteamanuensis vert løna etter lønssteg 59 (kode 8028/lønsramme 24.3), i lønsregulativet til 


staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg 


kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  


 


Avdeling for Urologi er ei del av Kirurgisk Klinikk ved Haukeland Universitetssjukehus og 


har både lokal- og regionsjukehusoppgåver i Helse Vest.  


 


Avdelinga har ei sengepost på 24 senger. Avdelinga behandlar 2400 inneliggjande pasientar, 


og har 8500 polikliniske konsultasjonar pr år. Avdelinga har eigen SWL-enhet og eiget 


urodynamisk laboratorium. Avdelinga har 8 overlegestillingar, 3 LIS stillingar for 


subspesialisering i urologi (B-gren), 1 fordjupingsstilling (D-stilling) og ein LIS stilling i 


rotasjon. Overlegar går for tida i 8-delt vakt.  


 


For sjukdommar i de øvre urinveier (steinsjukdommar, kirurgiske sjukdommar i nyrene) har 


avdelinga utstyr og kompetanse for alle typar moderne behandling.  


 


I de nedre urinvegar utføres nå > 120 robotassisterte radikale prostatektomier (RALP), og > 


30 radikale cystektomier med urindeviasjon pr år. Avdelinga ønskjer å styrke den totale 


kompetansen innanfor de nedre urinveier, og ser etter personar med erfaring og kompetanse 


innan robotoperasjonar på prostata og/ eller med erfaring frå cystectomioperasjonar og 


kompetanse innan rekonstruktiv kirurgi på dei nedre urinvegane. Det er vidare en fordel om 


søkjaren har kompetanse eller interesse innanfor nevrourologi. 


 


Den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i medisin eller tilsvarande kompetanse og 


spesialistkompetanse i urologi. Det vert vidare kravd dokumentert vitskapleg kompetanse i 


samsvar med kompetansekrav for vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet. 
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Den som vert tilsett må rekne med å bli tillagt ansvar for ein del av den verksemda som 


vedkomande går inn i. Ein pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 


som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom lov 


måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. Det er ein føresetnad at den 


som vert tilsatt er villig til å gå inn i dei forskings- og kvalitetssikringsprosjekt som finnes ved 


avdelinga. 


 


Det vil verte lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 


forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare verte lagt vekt på 


dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


 


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. 


 


Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har 


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgd.  


 


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er 


difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere 


personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å 


søkje stillinga. 


 


Universitetet i Bergen nyttar utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege 


stillingar.  


 


Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å 


bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om 


dette.  


Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.  


 


Søkjarar må nemne dei vitskaplege arbeida eller delar av arbeida som det skal verte lagt 


særleg vekt på ved vurderinga. Desse bør ikkje vere fleire enn 15 for professor og 10 for 


førsteamanuensis. Søknaden må innehalde oversyn over vedlegg som dokumenterer søkjaren 


sine pedagogiske kvalifikasjonar.  


 


Send søknad og CV som inneheld fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare verksemd 


elektronisk via lenke på denne sida ”Søk på jobben”.  


 


Søkjarane må sende inn tre eksemplar av vitskaplege arbeid - trykte eller utrykte - som dei 


ønskjer det skal verte teke omsyn til ved vurderinga og ei liste over desse i fire eksemplar med 


opplysning om kvar dei er offentleggjort. Dei vitskaplege arbeida skal vere nummererte og 


sortert i tre like bunkar, og skal saman med fire kopiar av vitnemål og attestar sendast til 


sekretariatet for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Postboks 7804, 


5020 Bergen, innan ein månad etter søknadsfristen.  


 


Ein viser elles til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater".  


 


Søknadsfrist: xx.xx.xxxx 


 


Søknaden skal merkast: 11/3998 








STILLINGSOMTALE 


 


 


PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI (Oral kirurgi og 


oral medisin). Alternativt universitetslektor. 


 


Det er ledig en stilling som professor/førsteamanuensis i oral kirurgi og oral 


medisin, Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 


Universitetet i Bergen. 
 


Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har 8 institutter. Ved Institutt 


for klinisk odontologi er hovedoppgavene forskning, forskerutdanning, formidling og 


utdanning av tannleger og tannpleiere samt spesialist-/spesialutdannelse i kliniske 


odontologiske fagområder. Instituttet har et nært samarbeid med Odontologisk universitets- 


klinikk. 


 


Institutt for klinisk odontologi har ca. 65 årsverk fordelt på ca 30 personer i vitenskapelige 


stillinger, ca 15 stipendiater og 17 i teknisk/administrative stillinger. Instituttet har hovedbase 


i Årstadveien 17, men deler av virksomheten er lokalisert til Overlege Danielsens hus i 


Årstadveien 21.  


 


Den som blir ansatt vil få undervisningsoppgaver i fagområdet oral kirurgi og oral medisin i 


henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner. Seksjon for oral kirurgi og oral medisin 


har for tiden 1,6 vitenskapelige stillinger. Seksjonen har et nært samarbeid med 


Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, der det vil være mulighet for 20 % 


klinisk bistilling som overtannlege.   


 


Undervisningsdelen omfatter grunnutdanning for tannlege- og tannpleierstudenter, og etter- 


og spesialistutdanning av tannleger. Seksjonen driver og har det faglige ansvaret for et 5 - årig 


studieprogram som kvalifiserer til spesialistgodkjennelse i oral kirurgi og oral medisin. 


Programmet har for tiden 6 studenter.  


 


Endringer i studieplanen for grunnutdannelsen har medført oppmyking av grensene mellom 


tradisjonelle fagområder og forandringer i undervisningsoppgaver. Dette vil også kunne føre 


til endringer av oppgaver for den enkelte vitenskapelig tilsatte. Samarbeid med andre 


seksjoner er prioritert. 


 


Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i større prosjekter.  Disse tematiske 


satsingsområdene omfatter orale slimhinnelidelser, kraniofacial utvikling og funksjon, 


biomaterialer, orale infeksjoner og helseatferd. Et Senter for klinisk odontologisk forskning er 


etablert, bl.a. som et knutepunkt for koordineringen. Søkere med forskingsbakgrunn innen 


oral kirurgi og oral medisin vil bli foretrukket.  


 


Kvalifikasjonskrav 


 


For å bli ansatt som professor/førsteamanuensis må man ha norsk doktorgrad eller tilsvarende 


kvalifikasjoner, og være godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Det blir videre 


krevd dokumentert vitenskapelig kompetanse i samsvar med kompetansekrav for 


vitenskapelige stillinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  







Søkere må kunne dokumentere omfattende klinisk erfaring og klinisk og teoretisk 


undervisningserfaring. I tillegg vil administrativ erfaring, lederegenskaper og evner til 


samarbeid vektlegges.  


 


Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stillingen som professor/førsteamanuensis, 


kan det bli aktuelt med tilsetting som universitetslektor.  Krav til universitetslektor er 


spesialistgodkjenning i oral kirurgi og oral medisin.  


 


Undervisningsspråket er til vanlig norsk, og den som blir tilsatt må kunne undervise på norsk 


eller et annet skandinavisk språk. Den som blir tilsatt må ha pedagogisk basisutdanning, men 


søkere som ikke fyller dette kravet ved tilsettingen, får tilbud om opplæring og må 


dokumentere at utdannelsen er fullført innen ett år etter tilsetting.  


 


Ansvarsområde og arbeidsplikter 


 


Den som blir tilsett har plikt til å drive forsking, teoretisk og klinisk undervisning, veiledning, 


eksamensarbeid og administrative oppgaver etter gjeldende retningslinjer.  Den som blir tilsatt 


vil få særlig undervisningsplikt i fagområdet oral kirurgi og oral medisin og 


undervisningsblokkene kjeve- og slimhinnelidelser, og klinisk innføringskurs. 


 


I følge generelle regler ved universitetet kan den som blir tilsatt innenfor sin normale 


arbeidsplikt og faglige kompetanse også bli pålagt undervisning, veiledning og 


eksamensarbeid utenfor den organisasjonsenheten stillingen er knyttet til. 


 


Universitetsstyret understreker at pedagogiske kvalifikasjoner skal tillegges reell vekt ved 


tilsetting i vitenskaplige mellom- og toppstillinger. Søkerne må dokumentere sine 


pedagogiske kvalifikasjoner. Dette kan for eksempel gjøres ved innsending av: 


 


 dokumentasjon av gjennomført pedagogisk utdannelse 


 evalueringsrapporter av søkerens undervisning 


 oversikt over undervisningsomfang og –nivå 


 oversikt over mastergrads- og doktorgradsrettledning, og resultat 


 studentpriser 


 egne pedagogiske publikasjoner 


 egne undervisningskompendier og undervisningsmateriell 


 rapporter som viser deltagelse i prosjekter knytter til utvikling av undervisning 


som for eksempel alternative undervisningsformer, rettledning eller læringsmiljø 


 


Det kan bli aktuelt å kalle inn de best kvalifiserte søkerne inn til intervju og evt. 


prøveforelesning. 


 








Announcement of an opening as a code 1013 Professor/1011 
Associate Professor 
 


 


At the Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical Dentistry there is a vacant 


position as Professor/Assoc. Professor in Dentistry (Paediatric Dentistry). The working 


address is  Årstadveien 17, 5009 Bergen. 


Further information can be achieved by contacting professor Inge Fristad (+47 55 58 66 04 ). 


Inge.Fristad@iko.uib.no 


The successful applicant must have a doctorate in dentistry and be approved specialist in 


paediatric dentistry. If no qualified applicant applies for a permanent position as Professor 


(code 1013), the University may consider making an appointment to the position of Associate 


Professor for a period of up to three years if it is probable that the applicant will obtain his/her 


qualifications in the course of this time. At the expiry of this appointment period, the 


candidate’s qualifications will be re-evaluated with a view to a permanent appointment. 


 


Applicants should have substantial research leadership experience as well as experience in 


coordinating research activities and in strategic research planning. Candidates should be able 


to demonstrate strong interpersonal skills and the ability to work and communicate well with 


others in a team environment. Applicants will also be required to take part in teaching and 


examination programmes in force at any time and to comply without additional remuneration 


with any amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, 


pension schemes and retirement age. 


 


 


Salary will be paid in accordance with level 70-75(code 1013) or level 59 (code 10/LR 24)  


for Associate Professor. In the case of particularly highly qualified applicants, a higher salary 


may be considered. 


 


The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at any 


time. 


 


The teaching language will normally be Norwegian. 


 


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 


several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 


opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied. 


 


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 


possible degree. We have therefore adopted a personnel policy objective to ensure that we 


achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons of various ethnic 


backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are therefore encouraged to apply for 


the position. 


 



mailto:Inge.Fristad@iko.uib.no





 


The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 


scientific positions. 


 


Applicants have to use the form: http://www.uib.no/med/skjema/soknadsskjema-vitstill.doc 


The application is to be submitted in 4 copes and must contain a complete overview of the 


applicant’s education, earlier positions and other activities, along with a complete list of 


scholarly works and information about where these have been published.  The applicant must 


name the scholarly works or parts of such works on which the committee should place special 


emphasis in its evaluation. These should not exceed 15 in number for the position of 


Professor, or 10 for Associate Professor. 


 


Applicants must submit 3 copies of all the scholarly works – published or unpublished- the 


wish to be evaluated with their application, along with six copies of a list of these works with 


information about where these have been published. These works shall be numbered and 


sorted into 3 bundles. 


Reference is made to “Rules of procedure for appointments to chairs at the University of 


Bergen”. 


 


  


The application should be sent to the University of Bergen, Det Medisinsk-odontologiske 


fakultet, Postboks 7804, 5020 Bergen,  Norway,  within 


The application shall be marked  


 


 



http://www.uib.no/med/skjema/soknadsskjema-vitstill.doc
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 


Arkivkode:   Fak.sak: 48/11 


Sak nr.:    Møte: 11. mai 2011  


 
 
 


Status for pågående utviklingsprosesser ved fakultetet 
-Lederutvikling i fakultets-og instituttledelsene 
-Evaluering av fakultetsorganisasjonen 


 
 
Fakultetsstyret har gjennom sine budsjettsaker og i øvrige styresaker vedtatt avsetninger til 
to interne utviklingsprosesser inneværende år. Prosessene har sin klare forankring i 
fakultetets strategiplan.  
De to prosessene er igangsatt og i god gjennomføring, og denne saken legges fram for styret 
for å rapportere på framdrift. 
 


1. Lederutvikling i fakultets- og instituttledelsene  
 
Fakultetsledelsen initierte i 2010 en lederutviklingsprosess med følgende målsetninger: 
 
For fakultetet: 


• Bedre kommunikasjon, -


samhandling og -


integrasjon på tvers 


(horisontalt og vertikalt) i 


organisasjonen 


• Økt kunnskapsdeling og 


erfaringsoverføring på tvers   


• Økt fokus på helhet og 


mindre ”silotenkning”  


• Mer synlig og utadrettet 


kommunikasjon fra 


ledergruppen 


• Økt gjennomføringskraft i 


strategiske initiativer 


• Ledergruppen jobber 


systematisk med de 


viktigste strategiske sakene 


og klarer å ivareta et 


helhetsperspektiv på 


arbeidet. 


 


For ledergruppen(e):  
• Styrke gruppens identitet og effektivitet  
• Gi ledergruppen et samlet og felles fokus og en 


klar strategisk retning  
• Etablere trygghet og tillit i gruppen 
• Økt innsats for utvikling og fornyelse 
• Økt innsikt i ledergruppens rolle og de 


forventninger som knytter seg til denne 
• Ledergruppen fungerer stadig bedre som et lag 


med felles mål og verdier.  
 


For den enkelte leder: 


• Styrke tilhørigheten til ledergruppen  
• Tydeliggjøre egen lederrolle og rollen i ledergruppen 
• Utvikle og forbedre individuelle lederferdigheter og 


selvinnsikt 
• Bli bedre til å lede og utvikle egen ledergruppe 
• Økt evne til beslutningsgjennomføring og 


iverksetting av tiltak i egen enhet 
• Opplevelse av støtte og legitimitet fra lederkolleger 


og energi og styrke i å gjennomføre beslutninger. 


 
 
Lederutviklingsprosessen er i god gjennomføring. Det NHH-baserte selskaper AFF fikk 
oppdraget i anbudsprosessen, og det er lagt opp til en faseinndelt prosess slik skissen under 
viser. Målgruppen er fakultetsledelsen (dekanat og administrativ ledelse), instituttledere og 
administrasjonssjefer. En startet opp med fakultetsledelsen i første fase høstsemesteret 
2010, og dekanens ledergruppe (dekanat og direktører) har vært gjennom tre samlinger med 
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seniorkonsulent Nils-Helge Fjeld så langt. Andre fase er startet, intervjuer av instituttledere er 
gjennomført og det er holdt en oppstartsamling 2. og 3. mai. Tredje fase inkluderer 
administrativ ledelse, og fakultetsadministrativ ledelse med fakultetsdirektørens ledergruppe 
og administrasjonssjefer ved instituttene. Intervjuer av denne gruppen ledere starter i mai. 
 


 
 
Prosessen er lagt opp med samlinger fram til og med høstsemesteret 2011. Samlinger i 
instituttledergruppen er lagt ved (vedlegg 1). Høsten 2011videreføres prosessene i de ulike 
gruppene. Erfaringen med prosessen så langt er god. 
 


2. Evaluering av fakultetsorganisasjonen 
 
I vedlagte fakultetsstyresak 154/10 (vedlegg 2) ble det redegjort for målsetninger for og 
bestilling av et evalueringsoppdrag for vurdering av fakultetsorganisasjonen. Evalueringen 
var direkte forankret i fakultetets strategiplan, og var beskrevet slik i bestillingen: 
 


 En ønsker å få belyst effekten av de ulike omorganiseringer ved fakultetet - fra den større 


omorganiseringen fra 2003, statusendringen for Senter for internasjonal helse, og sammenslåingen av de to 


fakultetene til det nye Det medisinsk-odontologiske fakultet, opp mot målsetningene ved omorganiseringene 


og opp mot fakultetets nylig vedtatte strategi. 


 Instituttene har til dels svært ulik størrelse og sammensetning, på hvilken måte gir dette konsekvenser for 


instituttenes forskning, forskerutdanning og undervisning?  


 Hvordan fungerer kombinasjonen av linjeledelse og matriseorganisering (programutvalg med mer).  


 Hvordan vurderes instituttlederes og dekanens kontrollspenn? 


 Hva er svakheter og styrker ved fakultetets styringsstruktur og organisering, og hvordan bygger dette opp 


om fakultetets hovedvirksomhet (undervisning, forskning og formidling). 


 Hvordan vurderes organiseringen av fakultetets eksternfinansierte virksomhet – opp mot ordinær 


linjeorganisasjon? 


 Hvordan vurderes dagens administrative organisering, dimensjonering og arbeidsdeling mellom 


organisasjonsnivåene? 


 Innspill til suksesskriterier og fallgruver en må ta hensyn til ved en eventuell ny organisasjonsstruktur, 


samt innspill til mulige fremtidige organisatoriske prinsipper og løsninger. 


 


 
Som redegjort for muntlig i tidligere Fakultetsstyremøter gikk anbudsprosessen for evaluering 
av fakultetsorganisasjonen raskt. Anbudet gikk til firmaet Oxford Research (OR), tilbudsbrev 
som er unntatt offentlighet følger vedlagt (Vedlegg 3). 
 
OR har fått oversendt en de mest relevant overordnede dokumentene mht strategi, 
omstilling, utredninger og undersøkelser som er gjennomført i den siste 8-10 årene. Disse 
danner grunnlag for dokumentanalyse. 
 
Det legges videre opp til en grundig intervjurunde, og 30 informanter intervjues i april og 
begynnelsen av mai. Informantene redegjøres for i vedlegg 4, og består av fakultetsledelse, 
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instituttledere, programutvalgsledere og et utvalg av forskningsgruppeledere, 
arbeidstakerorganisasjoner, administrasjonssjefer, samarbeidspartnere, universitetsledelse 
etc. 
 
Etter planen skal evalueringen ferdigstilles i løpet av juni 2011, og vil sammen med øvrige 
relevante styringsdata som eksempelvis NFR-evalueringen, Fuge-evalueringen, og 
overordnede offentlige utredninger danne grunnlag for arbeidet med en eventuell 
omorganisering av fakultetet. 
 
 
 
Saken legges fram for Fakultetsstyret for orientering og statusoppdatering 


 
 
 
 
      
 


04.05.11/NIM 
 
 
Vedlegg: 
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Vedlegg 1 


TEMAMØTER INSTITUTTLEDERE VÅREN 2011 


  


18. januar Gjennomgang av styresaker inkl. budsjett 2011 


25. januar Temamøte: Innholdet i økonomi-revisjonene av 
fakultetets økonomifunksjon. PWC innleder 


1. februar Handlingsplan utdanning 


15. februar Gjennomgang av styresaker 


22. februar Bruk av incentiv-og resultatmodeller 


Heldag med eksterne innledere, bl.a. fra NHH 


15. mars Handlingsplan for formidling og hovedvirkemidler 


22. mars Gjennomgang av styresaker 


5. april Handlingsplan for forskning, infrastruktur og 
forskerutdanning 


13., 28.-29. 
april april 


Intervjuer, instituttledere (AFF) 


26. april Handlingsplaner – prioritering. Instituttlederne innleder 


27. april Christiekonferansen 


26. april Handlingsplan –koordinering og prioritering 


2.-3. mai AFF- lederutvikling, instituttledere, dekanat og direktører 
Hardanger 


10. mai Gjennomgang av styresaker 


31. mai Temamøte: Programutvalgene og 
programsensorrapporter 


14. juni  Gjennomgang av styresaker 


  
   


DATOER FOR LEDERSAMLINGER VÅREN 2011  


13. 
april 


Intervjuer med 
instituttledere 


09.00 Rune 
11.00 Rolv T 
13.00 Inge 
 


28.april Intervjuer med 
instituttledere 


 09.00 Rolf K  
11.00 Nils Erik 
13.00 Per 


29. 
april 


Intervjuer med 
instituttledere 


09.00 Thorbjørn/ Leiv 
11.00 Anne C 


2.-3. 
mai 


 Felles ledersamling med 
fakultets- og instituttledere 


Instituttledere 
Dekaner 
Direktører 
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Vedlegg 2.  


UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Arkivkode: 
 


 Styre-sak: 154/10 


Sak nr.:   Møte:  15.12.10 
 


 


 
 


Fullmaktssak: Oppdrag på anbud – evaluering av organisering av fakultetet 
 


 
 


I datainnsamlingsfasen av fakultetets strategiprosess fremkom ulike innspill til endringer av 


fakultetets organisering. Disse ble diskutert, og det ble vedtatt at en i strategiperioden skulle 


vurdere fakultetets organisering, men at en slik vurdering skulle hvile på en evaluering av 


dagens organisasjon: ” Vi vil i planperioden evaluere vår organisasjonsstruktur og på denne 


bakgrunn vurdere tilpasninger av dagens organisasjonsplan”.  


 


Fakultetets organisasjonsstruktur var gjenstand for en større omstilling i 2003, da en reduserte 


fra 17 til seks institutter. Dette skjedde samtidig med en endring i ledelsesmodell på 


instituttnivå, med innføring av enhetlig instituttleder med utvidede fullmakter. I perioden etter 


dette har det kommet til to institutter. Fakultetet prøver også ut - som ett av to fakulteter – 


modell med enhetlig ledelse på fakultetsnivå. 


 


Strategiplanen vektlegger noen hovedprinsipper for en eventuell ny organisasjonsstruktur. 


Organisasjonen skal: 


 Være tilpasset primærvirksomheten 


 Være fleksibel 


 Understøtte tverrfaglighet 


 Underbygge organisasjonsenhetene forskningsgrupper og programutvalg 


 


På denne bakgrunn er det utformet en bestilling av en organisasjonsevaluering (vedlegg 1), 


som er drøftet med instituttlederne. Hensikten med evalueringen er å få en nøytral vurdering 


av konsekvensene av de ulike organisatoriske større og mindre omstillinger som er 


gjennomført, og rapporten vil gi et beslutningsgrunnlag i spørsmålet om en eventuell større 


omorganisering ved fakultetet. Evalueringen vil følges av en styringsgruppe, og detaljene 


rundt organisering av prosessen og framdrift etc. vil legges fram for styret når leverandør er 


valgt. 


 


Bestillingen beskriver kort dagens fakultet og organisasjonsstruktur, og definerer 


anskaffelsesoppdraget slik: 


 


 En ønsker å få belyst effekten av de ulike omorganiseringer ved fakultetet - fra den 


større omorganiseringen fra 2003, statusendringen for Senter for internasjonal helse, 


og sammenslåingen av de to fakultetene til det nye Det medisinsk-odontologiske 


fakultet, opp mot målsetningene ved omorganiseringene og opp mot fakultetets nylig 


vedtatte strategi. 
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 Instituttene har til dels svært ulik størrelse og sammensetning, på hvilken måte gir 


dette konsekvenser for instituttenes forskning, forskerutdanning og undervisning?  


 Hvordan fungerer kombinasjonen av linjeledelse og matriseorganisering 


(programutvalg med mer).  


 Hvordan vurderes instituttlederes og dekanens kontrollspenn? 


 Hva er svakheter og styrker ved fakultetets styringsstruktur og organisering, og 


hvordan bygger dette opp om fakultetets hovedvirksomhet (undervisning, forskning og 


formidling). 


 Hvordan vurderes organiseringen av fakultetets eksternfinansierte virksomhet – opp 


mot ordinær linjeorganisasjon? 


 Hvordan vurderes dagens administrative organisering, dimensjonering og 


arbeidsdeling mellom organisasjonsnivåene? 


 Innspill til suksesskriterier og fallgruver en må ta hensyn til ved en eventuell ny 


organisasjonsstruktur, samt innspill til mulige fremtidige organisatoriske prinsipper og 


løsninger. 


 


Prosess og konkurranseform er beskrevet i anbudsbrev (vedlegg 2). I kriteriene er det vektlag 


høy kompetanse i evaluering av organisasjoner i offentlige kunnskapsorganisasjoner, et godt 


og robust fagmiljø og kompetanse på PhD-nivå. 


 


Anskaffelsesprosessen er igangsatt ved hjelp av Innkjøpskontoret, og det legges opp til 


avslutning av evalueringen i løpet av vårsemesteret. 


 


 


Saken legges fram for styret som en fullmaktssak. 


 


 


 


 
7. des 2010 NIM 
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Vedlegg 3 
Tilbud fra OR (Unntatt pffentlighet)
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Vedlegg 4 
Evaluering av organisasjonen MOF 2011 
Fakultetsledere (4) 


Langeland, Nina, dekan 


Bjerknes, Robert, prodekan for forskning 


Greve, Gottfred, visedekan for undervisning, 
(permisjon: Tjølsen, Arne) 


Mevold, Nina, fakultetsdirektør 


  
Instituttledere (8) 


Instituttleder Institutt 


Rolf K. Reed Institutt for biomedisin 


Torbjørn 
Jonung 


Institutt for kirurgiske fag 
(fungerende) 


Nils-Erik 
Gilhus 


Institutt for klinisk medisin 


Per Bakke Institutt for indremedisin 


Rolv Terje Lie Institutt for samfunnsmedisinske fag 


Rune Nilsen Senter for internasjonal helse 


Inge Fristad Institutt for klinisk odontologi 


Anne Christine 
Johannessen 


Gades institutt 


 
Programutvalgsledere (5) 


Gunnar Høvding (vikar våren 2011 
for Anders Bærheim) 


Medisin 


Morten Berge Odontologi 


Lone Holst Farmasi  


Jutta Dierkes Ernæring 


Roland Jonsson Forskerutdanning 


 
Forskningsgruppeledere (3) 


Jan Haavik Institutt for biomedisin 


Helga Salvesen Institutt for klinisk medisin 


Øystein Bruserud Institutt for indremedisin 


 
Øvrige: 


Sigmund Grønmo Rektor, UiB 


Stener Kvinnsland Adm. direktør Helse Bergen  


Gunnhild Strand 
Knut Jan Andersen 


2 IDU-representanter (ett fellesmøte) 


Lina Leiss Student 


Oddrun Anita 
Gudbrandsen 


Forsker 
Institutt for indremedisin 


Alette Gilhus 
Mykkeltvedt 


Administrasjonssjef Institutt for 
samfunnsmedisinske fag 


Heidi Espedal Administrasjonssjef 
Institutt for indremedisin 


Kim Ove Hommen Seksjonssjef fakultetet 
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 UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


UTKAST TIL PROTOKOLL FRA 


FAKULTETSSTYREMØTE 
      


Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15  


 
 


Konferanserommet, 3. etg. 


 Bygg for Biologiske Basalfag - BBB 
 


******************************************************** 
Tilstede: 


Gruppe A   Professor Nina Langeland  


   Professor Roland Jonsson  


   Professor Kristin Klock 


 


Gruppe B  Stipendiat Silje Skrede 


 


Gruppe C  Seniorkonsulent Randi May Oen 


 


Gruppe D   Student Solveig Mo 


  Masterstudent Pål William Wallace  


 


Forfall:   Professor Grethe Tell 


   Fagdirektør Alf H. Andreassen 


   Professor Jon Anders Torbjørn Jonung 


   Førsteamanuensis Linda Stuhr  


Prodekaner     


Professor Robert Bjerknes  


 Professor Gottfried Greve  


 


Administrasjonen: Fakultetsdirektør Nina Mevold 


Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre 


   Fungerende seksjonssjef Tone Friis Hordvik  


Seksjonssjef Gerd Johannessen 


Seksjonssjef Kim Ove Hommen 


Seksjonssjef Ørjan Hauge 


Rådgiver Beate Bjørneberg 


   Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen 
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******************************************************** 


SAKSLISTE: 
 


 
  


Sak 29/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 


  Innkalling og saksliste ble godkjent.  


 


Tre saker ble meldt inn til eventuelt: 


- IKO økonomi 


- Midlertidig lønnstillegg (B-tillegg) til programutvalgsledere 


- Evaluering av fakultetet 


 


Sak 30/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET 


MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 16.2.11, vedl. 
Protokollen ble godkjent.  


 


Det kom merknad til hvem som var tilstede på møte og at hvem som hadde meldt 


forfall manglet. 
   


Sak 31/11 FULLMAKTSSAKER  


Saksforelegg av 14.3.2011, vedl. 


 


Tatt til orientering.  


Fakultetsstyret anmodet om en diskusjon av prinsipper i tilsettingsrådssaker en 


gang i året. Disse prinsippene vil være førende på videre behandling av saker i 


Tilsettingsrådet. 


 


Sak 32/11  BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING OG TILTAK – DEL 2 


  Saksforelegg av 17.3.2011 


 


  Vedtak: 


1. Fakultetsstyret godkjenner rebudsjettering av 20,7 mill til følgende 


tiltaksområder: 


- undervisningstiltak 


- vitenskaplig utstyr 


- generelle tiltak 


 


2. Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet finner finansiering av UiB’s 


forpliktelser på 12,5 % av EU’s prosjekter i inneværende år. 


 


3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å disponere midlene i tråd med 


tiltaksområdene slik de er beskrevet og med en prosess som er redegjort for i 


denne styresaken, og Fakultetsstyret vil få statusrapport og et forslag til 


ytterligere korrigeringstiltak til mai-styremøtet. 
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Sak 33/11 GJENNOMGANG AV ØKONOMISK TALLGRUNNLAG 


  Saksforelegg av 15.3.2011, vedl.  


 


  Tatt til orientering. 


 


Sak 34/11 HMS-RAPPORT 2010   


  Saksforelegg av 14.3.11, vedl 


 


  Vedtak:  


Fakultetstyret ber lederne for de ti enhetene som har rapportert på årsrapporten for 


helse, miljø og sikkerhet for 2010, om å legge frem en handlingsplan og oversikt 


over tiltak i de tilfellene der enheten har svart ”må bli bedre” - eller ”nei” i 


rapporten til sine Instituttråd for videre oppfølging innen 1. mai. 


 


 


Sak 35/11 FORSKNINGSMELDING 


  Saksforelegg av 11.3.2011, vedl.  


 


Vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010, samt oppgitte 


måltall for 2011.  


 


2. Fakultetsstyret vedtar Forskningsmeldingen fra Det medisinsk-odontologiske 


fakultet 2010. 


 


3. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med de innspill 


som fremkom i møtet, og i tråd med eventuelt nye tall som kommer inn innen 


fristen. 


 


 


Sak 36/11  FORSKERUTDANNINGSMELDING 


  Saksforelegg av 8.3.2011, vedl.  


 


  Vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010, samt oppgitte 


måltall for 2011.  


 


2. Fakultetsstyret vedtar Forskerutdanningsmeldingen for Det medisinsk-


odontologiske fakultet 2010. 


 


3. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med eventuelt 


nye tall som kommer inn innen fristen. I tillegg får dekanen fullmakt til å justere 


meldingen i tråd med de innspill som fremkom i Programutvalg for 


forskerutdanning 16. mars, og i fakultetsstyremøtet. 
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Sak 37/11 UTDANNINGSMELDING   
  Saksforelegg av 11.3.2011, vedl. 


 


  Vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010.  


 


2. Fakultetsstyret vedtar Utdanningsmeldingen for Det medisinsk-odontologiske 


fakultet 2010. Dekan får fullmakt til å innarbeide innspill og ferdigstille meldingen 


innen fristen 15. april. 


 


Sak 38/11 PERMISJON – (50 %) UTEN LØNN  FRA  FAST STILLING SOM 


PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (BLODSYKDOMMER) VED 


INSTITUTT FOR INDREMEDISIN   
  Saksforelegg av 10.3.2011, vedl. (Ephorte 11/3524) 


  UNNTATT OFFENTLIGHET  


 


Sak 39/11 FORLENGING AV PERMISJON – (50 %) UTAN LØN  FRÅ FAST 


STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (EPIDEMIOLOGI) 


VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG 
  Saksforelegg av 10.3.2011, vedl. (Ephorte 10/9319) 


  UNNTATT OFFENTLIGHET  


 


Sak 40/11 ORIENTERINGSSAKER 


  Saksforelegg av 14.3.2011, vedl. 


 


Tatt til orientering 


 


Sak 41/11 UTLYSNING – PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I 


ODONTOLOGI (ORAL RØNTGENDIAGNOSTIKK) VED INSTITUTT FOR 


KLINISK ODONTOLOGI 


  Saksforelegg av 3.3.2011, vedl. (Ephorte 11/919) 


   


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet seier seg samd i forslaget om 


utlysing og stillingsomtale for stillinga som professor/førsteamanuensis (100 %) i 


odontologi (oral røntgendiagnostikk) ved Institutt for klinisk odontologi. Det er ei 


føresetnad at instituttet har budsjettmessig dekning for stillinga innanfor eigen 


budsjettramme. 


  


2. Dekanus får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for 


utlysing og stillingsomtale.  


 


Sak 42/11  EVENTUELT  


 


1. Det ble fremmet en sak om Institutt for klinisk odontologi sin økonomi. Saken 


ble trukket fra Eventuelt da den ble diskutert under sak 32/11.  
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2. Det ble anmodet om å innføre B-tillegg for programutvalgsledere. Dette vil bli 


diskutert på neste fakultetsstyremøte. 


 


3. I forbindelse med evaluering av Det medisinsk-odontologiske fakultet ble det 


inngått en avtale med Oxford research. Fakultetet fikk inn tre ulike tilbud. En 


orienteringssak om evalueringsprosessen vil bli lagt fram på møtet i mai.  


 


 


 
 


 


 





