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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Sak nr.: 2012/11152 


Styresak: 97/12 


M(2!te: 17.10.2012 


UTLYSING PROFESSOR/F0RSTEAMANUENSIS FAST 50 % I MEDISIN 
(ANESTESIOLOGI/ AKUTTMEDISIN) INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG, 


Institutt for kirurgiske fag ber i brev av 09.10.2012 om a lyse ut ei stilling som fast 
professor/f(2!rsteamanuensis 50 % i medisin (anestesiologi/akuttmedisin). 


Stillinga er oppretta for a styrke fagfeltet prehospital akuttmedisin og for a fremje 
samarbeidet mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stillinga har en stillingsandel pa 50 % og kan 
kombinerast med ei klinisk stilling. 


Stillinga er finansiert av SNLA dei fem f(2!rste ara. 


Forslag til vedtak: 


1. 	 Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek a lyse ut ei fast 
stilling som professor/f(2!rsteamanuensis 50 % i medisin (anestesiologi/akuttmedisin). 


2. 	 Stillinga er finanisert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i f(2!rste omgang for ei periode 
pa fem ar. 


1O.10.2012/KRKJ 


Vedlegg: 
Brev fra IKF 
Utlysingstekst 
Avtale om finansiering 







UNIVERSITETET I BERGEN 
Institutt for kirurgiske fag 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Referanse Data 


2012/11152-GJB 09.10.2012 


Ber om utlysning av fast stilling som professor/ffJrsteamanuensis 
(50%, eksternt finansiert) i medisin (anestesiologi/akuttmedisin) ved 
Institutt for kirurgiske fag, Det medisinsk-odontologiske fakultet 


For a styrke samarbeidet mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet og Stiftelsen Norsk 
Luftambulanse (SNLA) er det 0nskelig a opprette en stilling som professor/f0rsteamanuensis 
(50%) i prehospital akuttmedisin. 
Stillingen vii ha en koordinatorfunksjon innen akuttmedisinsk forskning og undervisning pa 
tvers av instituttstrukturen ved fakultetet. Stillingsinnehaveren skal ogsa delta i SNLA sin 
forskningsgruppe og forskningsnettverk pa nasjonalt plan. 


Stillingen blir finansiert av SNLA. 


Vi ber om at stillingen lyses ut pa vanlig mate med henvisningsannonse i Bergens Tidende. 


Vennlig hilsen 


Leiv M. Hove 
instituttleder Gjert Bakkevold 


administrasjonssjef 


Vedlegg: 

Forslag til utlysningstekst og stiliingsomtale 



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


Institutt for kirurgiske fag Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55972764 Postboks 7804 Haukeland Gjert Bakkevold 
Telefaks 55972761 5020 Bergen universitetssykehus 55972762 
post@kir,uib.no Bergen 
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Utlysingstekst: 


PROFESSORAT/F0RSTEAMANUENSIS I MEDISIN 
(anestesiologi/ akuttmedisin) 


Ved Institutt for kirurgiske fag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, er det 
ledig ei fast stilling som professor/f(1lrsteamanuensis (50 %) i prehospital akuttmedisin. 


Ein stillingsomtale med ncermare presisering av fagkrins og ansvarsomrade, scerlege plikter og andre 
tilh(1lve som er grunnlag for vurderinga av kandidatane sin grad av oppfylling av kvalifikasjonskrava i 
utlysinga fins lenger nede pa sida. 


Utfyllande opplysningar om stillinga far ein ved a kontakte instituttleiar Leiv Hove pa telefon +47 55 
97 5686 eller pa e-post Leiv.Hove@kir.uib.no 


Kvalifikasjonar 


Det er eit krav: 


• 	 Aha oppnadd professorkompetanse (professorat) eller doktorgrad/PhD (f(1lrsteamanuensis) 
innan relevant fagfelt. 


• 	 Akunne dokumentere evne til a etablere og finansiere eiga forsking. 


• 	 Akunne undervise innan akuttmedisin, for dei aktuelle studentgruppene. 


Det vii bli lagt stor vekt pa: 


• 	 Akunne vise til nasjonalt og internasjonalt nettverk innan fagfeltet og interesse for a styrke 
det akuttmedisinske fagfeltet gjennom a initiere og vidareutvikle nasjonale nettverk innan 
akuttmedisin. 


• 	 Erfaring fra undervisning og pedagogiske kvalifikasjonar. Det vii bli gjennomf(1lrt ei 
pr(1lveforelesing som del av evalueringsprosessen. Undervisningssprak er norsk og engelsk. 
Dersom den som blir tilsett ikkje har pedagogisk basisutdanning, vii tilsetting skje under 
f(1lresetnad av at slik utdanning blir fullf(1lrt innan eit ar etter at ein har starta opp i stillinga. 


• 	 Evne til samarbeid og forskingsmessig milj(1lskaping, nettverksbygging nasjonalt og 
internasjonalt, samt evne til a leie andre forskarar. God evne til organisering og dokumentert 
framdriftsevne. Gode munnlege og skriftlege ferdigheiter i engelsk og norsk. 


Professoren/f(1lrsteamanuensen blir tilsett med plikt til a ta del i undervisning og eksamen etter dei 
studieordningane som til kvar tid gjeld. Den som blir tilsett ma ogsa elles rette seg etter dei 
retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga, til d(1lmes endringar som gjennom lov matte bli 
vedtekne om fagkrins, pensjonsordning, aldersgrense eller anna. 


Stillinga inngar som ledd i eit samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og er finansiert 
av SNLA. 



mailto:Leiv.Hove@kir.uib.no





Lain etter l(lInssteg 70-75 (professor) og 59 (f(llrsteamanuensis) ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer 
etter tenesteansiennitet i stillinga (Ialnssteg 59-66). For sa:rleg kvalifiserte s(llkjarar vii det bli aktuelt a 
vurdere h0gare 10n. 


S~knadsprosedyrar 


Den stat lege arbeidsstyrken skal i st0rst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit 
personalpolitisk mal a fa ei balansert alders- og kj0nnssamansetjing og a rekruttere personar med 
innvandrarbakgrunn. Universitetet i Bergen nyttar "meiroffentlegheit" ved tilsetjing i vitskaplege 
stillingar. Opplysningar om deg som s0kjar kan bli gjort offentlege sj(lliv om du har oppmoda om ikkje 
a bli f0rt opp pa s0kjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til f0lgje, blir du varsla om dette. 


Send S(llknad elektronisk via denne JobbNorge-lenka: "S0K pA JOBBEN". (am du sender s0knaden via 
e-post til ein enkeltperson, vii den ikkje bli vurdert.) 


• 	 Legg ved kopiar av vitnemal og attestar. 


• 	 Du rna i s0knaden nemne dei vitskapelege arbeida eller delar av dei arbeida som det skal 
leggjast sa:rleg vekt pa ved vurderinga. Desse b0r ikkje vere fleire enn 15 for professor og 
ikkje meir enn 10 for f0rsteamanuensis. 


• 	 S(lIknaden rna ogsa innehalde oversyn over vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske 
kvalifikasjonar. D0me pa slik dokumentasjon er: 


prov for gjennomf0rt pedagogisk utdanning 


evalueringsrapportar av din undervisning 


oversyn over undervisningsomfang og -niva 


oversyn over hovudfag/master- og doktorgradsrettleiing og resultat 


mottekne studentprisar 


eigne pedagogiske publikasjonar 


eige undervisningsmateriell 


rapportar som syner delta king i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, slik som 
alternative undervisningsformer, rettleiing eller ICEringsmilj0 


Vitskaplege arbeid skalleggjast inn i Jobb Norge saman med s0knaden. 



S0knadsfrist: 



S0knaden skal merkast: 








Stillingsomtale: 


PROFESSORAT/F~RSTEAMANUENSIS I MEDISIN (anestesiologi/akuttmedisin) 


Ved Institutt for kirurgiske fag {lKF), Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF), Universitetet i 


Bergen, er det oppretta eit professorat (50 %) i prehospital akuttmedisin. Dersom det ikkje melder 


seg s0kjarar med professorkompetanse til stillinga, er det aktuelt med tilsetting som 


f0rsteamanuensis. 


Stillinga er oppretta for a styrke det akuttmedisinske fagfeltet i eit samarbeid mellom Det medisinsk


odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stillinga er 


finansiert av Stiftelsen Norsk luftambulanse med ein stillingsandel pa 50 % og kan kombinerast med 


ei klinisk stilling. 


Stillinga er administrativ knytt tillnstitutt for kirurgiske fag. Ein gjer merksam pa at 


instituttstrukturen ved fakultetet er under omorganisering og at institutt tilknyting vert endra fra 1. 


januar 2013. 


Den som vert tilsett i stillinga skal ha ein koordinatorfunksjon innan akuttmedisinsk forsking og 


undervisning pa tvers av instituttstrukturen ved MOF. S0kjaren ma ha eit breitt interessefelt innan 


prehospital akuttmedisin og gode evne til a fremje forskingssamarbeid pa tvers av institutta, og pa 


tvers av eksterne regionale og nasjonale milj0, som Stiftelsen Norsk Luftambulanse si 


forskingsgruppe og forskingsnettverk pa nasjonalt plan. Forskinga skal omfatte bade f0rste og andre 


linje av helsetenesta. Eigen akuttmedisinsk forsking inngar i stillinga. Stillingsinnehavaren skal rettleie 


sceroppgavestudentar, masterstudentar, stipendiatar, doktorgradsstudentar og andre innan sitt 


fagomn3de. 


Stillingsinnehavaren pliktar vidare a delta i gjennomf(llringa av undervisningsopplegget etter 


gjeldande studieplan innan sitt arbeidsfelt (akuttmedisin), og i arbeidet med vidareutvikling av 


fagomradet, her under ogsa etter- og vidareutdanning. Stillingsinnehavaren pliktar ogsa a ta del i 


administrativt arbeid. 


Ved til setting som professor er det eit krav at kompetansen som oppfyller dei nasjonale normene for 


professorkompetanse ved dei medisinske fakulteta i Noreg 


(http://www.uib.no/filearchive/nasjonale-normer-for-vurdering-av-professorkompetanse-ved-de


medisinske-fakultetene+norge.pdf) bade med tanke pa vitskapleg og pedagogisk kompetanse, 


administrative kvalifikasjonar og formidling. Det vert lagt srerskilt vekt pa at s0kjaren har slik 


kompetanse innanfor akuttmedisin. 



http://www.uib.no/filearchive/nasjonale-normer-for-vurdering-av-professorkompetanse-ved-de





NORSK LUFTAMBULANSE 
HORWUIAN AIR AMBULANCE 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
v/fakultetsdlrekt"r Nina Mevold 
Universitetet i Bergen 
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Dmbak,09.1O.2012 


Professorat innen prehospital akuttmedlsin 


Stlltelsen Nonk Luftambulanse 


Telefon; 09652 
Telefaks +47 64 904445 


www.nor$kluftambulaose.no 


Posladresse 
Postboks 94 
1441 Dr"bak 


Bes8ksadresse 
Holterveien 24 


1440 Drabak 


O-g or: 939 483 136 


Vi viser til tidligere dialog om saken, bl.a. pc1 mllJte 23. august d.c1., og bekrefter herved at 


Stiftelsen Norsk luftambulanse vii finansiere en 50 % professorstilling innen prehospital 


akuttmedisin tilknyttet Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 


Med forbehold om at Stiftelsens inntekter opprettholdes pc1 et tilfredsstillende niva, IIJnsker 


vi a finansiere professorstillingen den fllJrste femarsperioden. Samtidig avvikles to 


eksisterende 20 % 1. amanuensis II-stillinger tilknyttet Institutt for kirurgiske fag, da 


navcerende stlllingsinnehavere trer inn i nye akademiske stillinger ved Universitetet i 


Stavanger. 


Vi er positive til at professoratet lyses ut med den stillingsbeskrivelse som n:' foreligger, med 


sikte pa oppstart tidlig i 2013. Det arbeides med et utkast til egen avtale om stillingen som 


oversendes sa snart det foreligger. 


;::hiCLlWtd: 
Us~tfLrlt.~~~ 


Jan Thormodsceter Elisabeth Au'the+ Sethre 


fung. leder av FoU-avdelingen seksjonssjef forskning 



http:www.nor$kluftambulaose.no










Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Sak nr.: 2012/11142 


Styresak: 98/12 


M(I!te: 17.10.2012 


UTLYSING AV FAST STILLING SOM PROFESSOR (LEIAR) FOR SENTER FOR 
INTERNASJONAL HELSE 


Institutt for samfunnsmedisinske fag ber om a lyse ut ei fast stilling som professor 
(senterleiar) for Senter for internasjonal helse. 


Senteret har vore eit tverrgaande senter for utviklingsrelatert forsking og utdanning ved UiB 
sidan 1988. Som ein del av samanslainga av institutt i 2012, blei senteret organisert som ein 
del av Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, og senterleiaren inngar i fakultetet si 
leiargruppe. Det er eit scerleg oppdrag for senteret a f(l!lgje opp eitt av UiB sine to overordna 
strategiske omrade: Dei globalt viktige utfardringane med sCErleg vekt po fa ttigdom og 
utviklingsrelatert forsking. 


Forslag til vedtak: 


1. 	 Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek a lyse ut ei fast 
stilling som professor (Ieiar) for Senter for internasjonal helse. 


2. 	 Stillinga ligg innanfor fakultetets stillingsbudsjett. 


04.10.2012/KRKJ 


Vedlegg: 


Utlysingstekst 







Universitetet i Bergen (UiB) er eit byuniversitet der sentrale delar av campus ligg i Bergen 
sentrum. Det medisinsk-odontologiske fakultet sin campus ligg ved Haukeland 
universitetssjukehus. Universitetet i Bergen har ca. 14300 studentar og omlag 3 300 tilsette. 
UiB er kjend for forsking po h¢gt internasjonalt nivo og har mel/om anna fIe ire senter for 
framifro forsking (SFF). Vi har ein sterk internasjonal profil, som medf¢rer tett samarbeid 
med universitet over heile verda. 


Senterleiar ved Senter for internasjonal helse 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det ledig ei fagleg spanande og utfordrande 
stilling som senterleiar (professor) ved Senter for internasjonal helse. 


Senter for internasjonal helse er eit leiande senter innan feltet internasjonal og global helse. 
I den siste forskingsradsevalueringa (2011) blei to forskingsgrupper ved senteret framlagde 
for evaluering, «Child Health and Nutrition Group» og «HIVjTB Research Group», og begge 
blei vurdert som «excellent». Dessutan blei senteret totalt sett vurdert som "the leading 


research centre within international/global health in the Nordic countries, and one of the 
leading centres in Europe". Senteret er ogsa i finalerunden i den prestisjetunge nasjonale 
konkurransen om a oppna status som "Senter for framifra forsking". 


Senteret har vore eit tverrgaande senter for utviklingsrelatert forsking og utdanning ved UiB 
sidan 1988. Som ein del av samanslainga av institutt i 2012, blei senteret organisert som ein 
del av Institutt for Global helse og samfunnsmedisin. Senterleiaren inngar ogsa i fakultetet si 
utvida leiargruppe. Det er eit scerleg oppdrag for senteret a f(lllgje opp eitt av UiB sine to 
overordna strategiske omrade: "dei globalt viktige utfordringane med scerleg vekt pa 
fattigdom og utviklingsrelatert forsking". 


For 2012 har SIH ei budsjettramme over universitetsbudsjettet pa 15 MNOK, og ca .30 
arsverk er knytt til verksemda. Det er 10 faste professoratjf(llrsteamanuensis og ei rekke 
professorar ved ulike institutt ved UiB er ein aktiv del av senteret. Den eksternt finansierte 
forskinga har eit betydelig omfang med ca . 23 MNOK per ar. 


Fakultetet sitt hovudmal er a auke kvalitet og relevans innan forsking og utdanning, og legg 
scerleg vekt pa aktiv samhandling mellom institutta for a oppna dette. Utviklingsrelatert 
forsking og utdanning er strategisk forankra og prioritert bade ved fakultetet og 
universitetet, og senteret er ein hovudakt(llr for denne satsinga. Det er etablert sterke og 
aktive forskingsgrupper innan global helse med omfattande samhandling pa tvers av institutt 
og fakultet bade gjennom fe"es forskargrupper og Forskarskulen i internasjonal helse. 


Fakultetet s(llkjer ein senterleiar som kan ta senteret vidare i arbeidet med a oppna dei 
langsiktige og ambisi(llse mala innan forsking og utdanning. 


Vi s(llkjer ein person som viser framifra leiareigenskapar, som evnar a stimulere til 
utviklinga av tverrgaande og gode fagmilj(l) pa ein samlande mate. 


Senterleiar ma kunne: 
* inspirera og motivera tilsette og studentar til fagleg utvikling 







* bidra til at senteret har oppdaterte strategiar for si verksemd og s(llrgje for at 
ressursar ved instituttet vert nytta i samsvar med strategiane til universitetet, 
fakultetet og instituttet 


* yte sit til at senteret har tilstrekkelege budsjettmessige (Ilkonomiske rammer, og 
leggje til rette for a auke verksemda som er basert pa tilskot og finansierte av 
oppdrag, i tillegg til a sikre fullfinansiering av denne verksemda 


* fremje eksternt og internt samarbeid 


* ut(llve leiaransvar for dei tilsette ved senteret, ta i bruk relevante leiingsverkty, og 
ha ansvar for resultat innan utdanning, forsking, forskarutdanning, (Ilkonomistyring og 
formidling 


* arbeide malretta for ei betra kj(llnnsbalanse i dei vitskaplege stillingane ved senteret 


Vi s(Ilkjer senterleiar som: 
* har evne til a leie fagleg verksemd innan universitetssektoren og som kan vise til 
oppnadde resultat 
* er internasjonalt framstaande forskar med relevant professorkompetanse 


* har gode evner til kommunikasjon, dertil evne til a skape tillit og byggje nettverk 
internt og eksternt 


* har ein motiverande og inkluderande leiarstil prega av samarbeid, medverknad og 
dialog 


Dei person lege leiareigenskapane vii vektleggjast i stor grad, og vii vere avgjerande i 
rangeringa mellom s(llkjarane. Det er eit (Ilnskje at leiarskapet vert kombinert med eigen 
forskingsaktivitet. Universitetet i Bergen, og Det medisinsk- odontologiske fakultet kan tilby 
eit konkurransedyktig fagmilj(ll, ein infrastruktur og utstyrspark som er i internasjonal klasse. 
Vi legg til rette for senterleiar sin forskingsaktivitet og leiingsutvikling. Gode 
nettverksrelasjonar til interne og eksterne samarbeidspartnarar er av stor verdi for senterets 
forskings- og undervisningsaktivitet. 


Informasjon om senteret kan du finne pa Universitetet i Bergen sin eksternweb: 
http://www.uib.no/cih 


L(Iln etter gjeldande tariffavtale i l(Ilnssteg 84 - 90 (kode lOB), p.t. bruttol(lln kr. 785000 - 920 
000.2 % trekk av l(Ilna til Statens pensjonskasse (inntil12 G) . 


Kvinner vert oppmoda s<Erskiit til a S(llkje. Dersom fleire s(llkjarar vert vurdert til a ha 
tiln<Erma like kvalifikasjonar, vert avgjerda om kj(llnnskvotering i Personalreglementet for 
tekniske og administrative stillingar nytta. 


Den som vert tilsett ma rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga . 
Opplysningar om s(llkjaren kan bli gjort offentlege sj(lliv om s(llkjaren har oppmoda om ikkje a 


verte f(llrt pa s(llkjarlista. 


Dersom oppmodinga ikkje vert teken til f(lllgje, skal s(llkjaren varslast om dette. 


Interesserte kan kontakte instituttleiar Rolv Terje Lie, telefon 55 58 85 33/93087160 


Rolv.Lie@isf.uib.no eller dekan Nina Langeland, telefon 55 58 20 87/41616450, e-post 



mailto:Rolv.Lie@isf.uib.no

http://www.uib.no/cih





Nina.Langeland@mofa .uib.no 


Slik s(IIkjer du stillinga: 


Send s(1lknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeidjerfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «S(1lk stillingen» pa denne sida. 


Legg ved: 


• 	 CV 
• 	 vitnemal 
• 	 attestar 
• 	 fullstendig publikasjonsliste 
• 	 liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
• 	 ei liste over vitskapelege arbeid du vii det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


• 	 vitskapelege arbeid du vii det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15) 


S(1lknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


Vi gjer merksame pa at S(1lknader vert vurdert med den informasjonen som ligg f(1lre i 
JobbNorge nar S(1lknadsfristen gar ut. Det er S(1lkjar sitt ansvar a s(1lrgje for at all informasjon 
er lagt inn innan fristen. 


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


S(1lknadsfrist: 



mailto:Nina.Langeland@mofa.uib.no










UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske Jakultet 


Styresak III 


M0te: 17.10.12 


Fullmaktsaker: 



A) Tilsettingsrad 


B) Dr. grader 


C) Horinger 


5.10.20 I 2 







A) Tilsettingsrad MOF til fakultetsstyret 17.10.2012 


Sak 96/12 (2012/7650 ELWI) 



Tilsetting uten utlysning i forskerstilling (eksternt finansiert) ved Institutt for biomedisin 



Vedtak: 



Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar a tilsette Karin Wibrand midlertidig 



i forskerstilling (100 %). Stillingen er for en periode pa (tre) 3 ar fra og 01.09.2012 til og med 



31.08.2015. 



Stillingen er finansiert av Bergens medisinske forskningsstiftelse, og knyttet til prosjektet «Noncoding 



RNA in synaptic plasticity and disease» 



Bakgrunnen for vedtaket er brev fra Institutt for biomedisin og tildelingsbrev fra Bergens medisinske 



forskningsstiftelse 



Sak 97/12 (2012/4076 - ELWI) 



Tilsetting i postdoktorstilling (eksternt finansiert) ved Institutt for biomedisin 



Vedtak: 

Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar a tilsette Aurea Castilho i 

postdoktorstilling (100 %) for en periode pa tre ar fra tilsetting. Dersom Castilho takker nei til 

stillingen gar tilbudet videre i prioritert rekkef(llige til Elena Kondratskaya, Kumar Venkatesan 



Tilsettingsradet forutsetter at stillingen er finansiert av NFR. 



Bakgrunnen for vedtaket er utlysing, forslag fra sakkyndig komite, og innstilling fra Institutt for 



biomedisin. 



Sak 98/12 (2012/8991-ELWI) 



Tilsetting uten utlysning i forskerstilling ved Institutt for indremedisin 



Vedtak: 



Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar a tilsette Eli Hollund midlertidig i 



forskerstilling (20 %). Tilsettingen er for perioden fra og med 01.09.2012 til og med 31.12.2015. 



Stillingen er eksternt finansiert av NFR, og knyttet til prosjektet <<Individual health surveillance of 



workers exposed to petroleum products». 



Bakgrunnen for vedtaket er brev fra Institutt for indremedisin, og tildelingsbrev fra NFR. 








Sak 99/12 (2012/8997-ELWI) 



Tilsetting uten utlysning i forskerstilling ved Institutt for indremedisin 



Vedtak: 

Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar a tilsette Jorunn Kirkeleit 

midlertidig i forskerstilling (20 %). Tilsettingen er for perioden fra og med 01.09.2012 til og med 

31.12.2015. 



Stillingen er eksternt finansiert av NFR, og knyttet til prosjektet «Individual health surveillance of 
workers exposed to petroleum products». 


Bakgrunnen for vedtaket er brev fra Institutt for indremedisin, og tildelingsbrev fra NFR 



Sak 100/12 (2012/3399-KRKJ) 



TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT FORSKARSTILLING VEO INSTITUTT FOR INOREMEOISIN 



Vedtak: 



1. 	 Pa bakgrunn av utlysing, forslag fra sakkunnig nemnd og innstilling vedtek Tilsettingsradet 
ved Det medisinsk-odontologiske fakultet a tilsette Johan Anders Fern9.1 i stillinga som forskar 
i klinisk erncering ved Institutt for indremedisin for ei periode pa fire ar. 


2. 	 Stillinga er finansiert gjennom ei tildeling fra Stiftelsen Frank Mohn 


Sak 101/12 (2011/14510-LEMJ) 

Tilsetting i stipendiatstilling, egenandel, Jebsensenteret 



Vedtak 



Pa bakgrunn av utlysing, forslag fra sakkyndig komite og innstilling fra Institutt for biomedisin vedtek 

Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet a tilsette Johanne Telnes Instanes i 

stipendiatstilling. 



Stillinga er knytt til «K.G. Jebsen senter for studiar av nevropsykiatriske lidelsen>, er ein del av 

egenandelen til senteret, og vert finansiert av fakultetet. 



Sak 102/12 (2012/5219 - KRKJ) 

TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT FORSKARSTILLING VEO INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEOISINSKE 

FAG 



Vedtak: 

1. 	 Pa bakgrunn av utlysing, forslag fra sakkunnig nemnd og innstilling vedtek Tilsettingsradet 


ved Det medisinsk-odontologiske fakultet a tilby stillinga som forskar til Hui Zuo ved Institutt 
for samfunnsmedisinske fag og Institutt for indremedisin for ei periode pa to fir. Oersom Hui 
Zuo takkar nei til stillinga, vii tilbodet om tilsetting ga vidare til Peng Liu. 


2. 	 Stillinga er finansiert av Norges Forskingsn'id. 







Sak 103/12 (2012/9539-KRKJ) 
TILSETIING I EKSTERNT FINANSIERT STILLING SOM FORSKER 50 % VEO INSTITUTT FOR 
SAMFUNNSMEOISINSKE FAG 


Vedtak: 
1. 	 Pa bakgrunn av brev fra Institutt for samfunnsmedisinske fag og avtalen med Norges 


forskingsrad vedtek Tilsettingsn3det ved det medisinsk-odontologiske fakultet atil sette Ole 
Frithjof Norheim som forskar 50 % i perioden 01.09.2012 til 31.12.2016, ved Institutt for 
samfunnsmedisinsk fag. 


2. 	 Stillinga er finansiert av Norges Forskingsrad. 


Sak 104/12 (2012/9381- KRKJ) 
TILSETTING I EKSTERNT FINANSIERT STILLING SOM FQ)RSTEAMANUENSIS 20 % VEO INSTITUTT FOR 
INOREMEOISIN 


Vedtak 
1. 	 pa bakgrunn av brev fra Institutt for indremedisin og avtalen med Haukeland 


universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin vedtek Tilsettingsradet ved Det medisinsk
odontologiske fakultet a tilsette $verre Nesvag som f~rsteamanuensis 20 % i perioden 
01.09.2012 til 31.12.2015. 


2. 	 Stillinga er finansiert av Haukeland universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin. 


Sak 105/12 (2012/4703-KRKJ) 

TILSETIING I EKSTERNT FINANSIERT STILLING SOM STIPENOIAT VEO INS1TrUTT FOR BIOMEOISIN 



Vedtak 


1. 	 Pa bakgrunn av utlysing, forslag fra sakkunnig nemnd og innstilling vedtek Tilsettingsradet 
ved Det medisinsk-odontologiske fakultet a tilby stillinga som forskar til Hui Zuo ved Institutt 
for samfunnsmedisinske fag og Institutt for indremedisin for ei periode pa to ar. Dersom Hui 
Zuo takkar nei til stillinga, vii tilbodet om tilsetting ga vidare til Peng Liu. 


2. 	 Stillinga er finansiert av Norges Forskingsrad. 
3. 


Sak 106/12 (2012/7925 KRKJ) 
FORLENGING AV TILSETTINGSPERIOOEN FOR STILLING SOM STIPENOIAT VEO 
INSTITUTT FOR BIOMEOISIN 


Vedtak: 
Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek a forlenge 
tilsettingsperioden til Solfrid Sagstad med ei perioden pa seks manader pa bakgrunn av 
Forskrift om onsettelsesvilkar for stillinger som postdoktor, stipendiot, vitenskopelig assistent 
og spesialistkandidat § 2-3 nr 6. 







Sak 107/12 (2012/9947 ELWI) 

Tilsetting uten utlysning i postdoktorstilling ved Institutt for biomedisin 



Vedtak 

Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar a tilsette Ana Jorge 

Finnigan i postdoktorstilling (100 %). Tilsettingen er for en periode pa to (2) k 



Stillingen er eksternt finansiert av Marie Curie Fellowships, og knyttet til prosjektet 

«Neurotransmitter synthesis disorders: towards a therapeutic correction». 



Bakgrunnen for vedtaket er brev fra Institutt for biomedisin og tildelingsbrev 

fra Marie Curie Fellowships 



Sak 108/12 (2012/5425 ELWI) 



Tilsetting i stipendiatstilling ved Institutt for biomedisin 



Vedtak:Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar a tilsette Nina Obadi 



stipendiatstilling (100 %) for en periode pa tre ar fra tilsetting. 



Stillingen er eksternt finansiert av midler fra Den norske kreftforening, og knyttet til 

prosjektet «Identifying molecular targets on human glioblastoma. (GBM-TARGET)>> 



Dersom Obad takker til tilbud om ansettelse gar tilbudet videre i prioritert rekke f¢lge 

til Rizwan Moyhuddin, Ram Basnet. 



Bakgrunnen for vedtaket er utlysing, forslag fra sakkyndig komite, og innstilling fra 

Institutt for biomedisin. 



Sak 109/12 (2012/10213 ELWI) 



Utlysning av postdoktorstilling ved Gades Institutt 



Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar a lyse ut en postdoktorstilling (100 

%) for en periode pa 3 ar fra tilsetting. Stillingen er eksternt finansiert av Norges forskningsrad. 



Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekst fra Gades Institutt. 



Sak 110/12 (2012/10452 LEMJ) 



Utlysing av postdoktorstilling ved Institutt for klinisk medisin 



Tflsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakulet slutter seg til forslaget om utlysing for 

stillinga som postdoktor (100 %) ved Institutt for klinisk medisin. 








Sak 111/12 (2012/9696 LEMJ) 


Utlysing av forskarstilling ved Institutt for klinisk medisin/Jebsen senter for diabetes 


Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing for 
stillinga som forskar (100 %) ved Institutt for klinisk medisin. 


Sak 113/12 (2012/10535 LEMJ) 



Utlysing av stilling som vitskapleg assistent ved Institutt for samfunnsmedisinske fag 



Tilsettingsradet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing for 
stillinga som vitskapleg assistent (50 %) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag. 







5 


10 


15 


20 


25 


8) Doktorgrader 


Kreerte doktorgradskandidater per 1. oktober 2012 
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas 


1 PHDMD Aaslund Mona Kristin lSF Rolv Moe-Nilssen Jorunn L. Helbostad 27.apr 


2 PHDMD Alvheim Anita R0yneberg IBM Marian Kjellevold Malde Livar Fr0yland,Joseph Hibbeln 23.feb 


3 PHDMD Baghestan Elham IKM Svein Rasmussen Per B0rdahl, Lorentz Irgens 16.mar 


4 PHDMD Bj0rneklett Rune Oskar IFI Bjarne M. Iversen Einar Svarstad lS.mar 


PHDMD Breidablik HansJohan ISF Eivind Meland Stian Lydersen 24.feb 


6 PHDMD Breivik Lars Ertesvag IBM Anne K. Jonassen Jan Erik Nordrehaug, Frode Berven 17.jan 


7 PHDMD Chola Lumbwe SIH Bjarne Robberstad Thorkild Tylleskar 01.jun 
Daniela-Elena Costea, Mihaela 


8 PHDMD Dabija-Wolter Gabriela Gades Vidar Bakken Cimpan, Nils Skaug 21.jun 


9 PHDMD Dragesund Tove ISF Liv Inger Strand Malfrid Raheim 26.apr 


PHDMD Eikeland Randi IKM Unn Lj0stad Karen Herlofson, Ase Mygland 15.jun 


11 PHDMD Elamin Amal Mohammed Gades Vidar Bakken Raouf W. Ali, Jasim Albanda 22.feb 


12 PHDMD Erikstein Bjarte Skoe IFI Bj0rn Tore Gjertsen 27.apr 


13 PHDMD Ersland Kari Merete IKM Vidar Martin Steen 14.jun 


14 PHDMD Halvorsen Kjell Hermann ISF Sabine Ruths Per Steinar Stensland 16.mar 


PHDMD Hamang Anniken ISF Nina {Zlyen Berit Rokne 09.mar 


16 PHDMD Hanevik Kurt IFI Nina Langeland Trygve Hausken, Einar K. Kristoffersen 20.jan 


17 PHDMD Hannisdal Rita IFI Per Magne Ueland Asbj0rn Martin Svardal 23.feb 


18 PHDMD Hertel Jens Kristoffer IKM Pal Nj01stad Anders Molven 18.jun 
James Kushugyera Tumwine , 


19 PHDMD Hestvik Elin SIH Thorkild Tylleskar Lena Grahnquist 03.feb 


PHDMD Haaland Ingvild IFI Bj0rn Tore Gjertsen Nina Anensen, (2Iystein Bruserud 16.aug 


PHDMD Hodt Torild Anette Caroline ISF Rolf Moe-Nilssen Jorunn L. Helbostad 24.feb 


21 PHDMD Huseby Sjur IBM Stein Ove D0skeland Rune Kleppe 17.feb 


22 PHDMD Kjosavik Svein Reidar ISF Steinar Hunskar DagArsland 02.mar 


23 PHDMD Kommedal {Zlyvind Gades Harald G. Wiker Nina Langeland 24.mai 


24 PHDMD Kristiansen Hans Morten IFI Svein FCErestrand 20.jun 


PHDMD Kroksveen Ann Cathrine IFI Frode Berven Rune Ulvik 13.apr 
Carl Michael Hultstrom, Bj0rn Egil 


26 PHDIVI[) Leh Sabine IFI Bjarne M. Iversen Vikse 17.feb 
-







27 PHDMD Leversen Nils Anders Gades Harald G. Wiker Tehmina Mustafa 23.mar 


28 PHDMD Lier Haldis Johanne ¢kland IKM Tone Tangen Eva Biringer, Hege R. Eriksen 24.feb 


29 PHDMD Lunde Mal Lill Suhr IBM Endre Vasstrand Gunbj0rg Svineng 02.feb 


30 PHDMD Manger Marl Skar IFI Ottar Kjell Nygard Tor Arne Strand 23.feb 


31 PHDMD Mirkuzie Alemnesh Hailemariam SIH Odd M~rkve Karen Marie Ingeborg Moland 20.jan 


32 PHDMD Mkonyi Lilian Ephrem IBM Ellen Berggreen 
Athanasia Bletsa, Helge Wiig, 


Inge Fristad 25.mai 


33 PHDMD Moi Line Leonore Haugan IFI Gunnar Mellgren Ernst Asbj0rn Lien 27.jan 


34 PHDMD Mujic Maja IFI Bj~rn Tore Gjertsen Emmet McCormack, Odd H. Gilja 19.apr 


35 PHDMD Nankunda Jolly Kaharuza SIH Thorkild Tylleskar James Kushugyera Tumwine 06.feb 


36 PHDMD Negahdar Maria IKM Lise Bj~rkhaug Gundersen Pal Nj01stad 21.jun 


37 PHDMD Nkonki Lungiswa Leonora SIH Bjarne Robberstad Thorkild Tylleskar 16.mai 


38 PHDMD Norheim Katrine Brcekke IFI Roald Omdal Grete Jonsson 15.jun 


39 PHDMD Oftedal Bergithe Eikeland IFI Eystein Sverre Husebye Anette Susanne B0e Wolff IO.feb 


40 PHDMD Olsnes Carla F. IKF Hans J0rgen Aarstad Jan Olofsson 09.mar 


41 PHDMD Pai Balagopal IBM Clive Bramham Karin Wibrand 30.mar 


42 PHDMD Pedersen Gabriel Kristian Gades Rebecca Cox Geir Bredholt 13.mar 


PHDMD Rosenbaum Paul-Erik Lillholm IFI Jan Schj0tt 0. Mikalsen, E. Solheim, O. Grahl-Nielsen 06.sep 


43 PHDMD Reikvam Hakon IFI ¢ystein Bruserud Kimberley Hatfield 16.mar 


44 PHDMD R~ksund Ola Drange IKM Thomas Halvorsen John H. Heimdal, Jan Olofsson 21.jun 


45 PHDMD Sanaker Petter Schandl IKM Laurence Bindoff Christian Vedeler IO.feb 


46 PHDMD Sandhaug Maria IKM Ase Mygland Nada Andelic, Stephen Seiler 03.feb 


47 PHDMD Sch~yen Helle Kristine IKM Gunnar Morken Kjetil J. 0degaard, Ole A. Andreassen 24.apr 


48 PHDMD Silden Elisabeth IFI Emmet McCormack BjfDrn Tore Gjertsen 04.mai 


49 PHDMD Skaug Knut IFI Amund Gulsvik Geir Egil Eide 06.jun 


50 PHDMD Skrede Silje IKM Vidar M. Steen Johan FernfD 20.apr 


51 PHDMD Sieire Linda IBM Per ¢yvind Enger Ol.jun 


52 PHDMD Sun Li-Zhi IFI Erik Florvaag Kirsi K. Vaali, Thien van Do 07.jun 


53 PHDMD Thomassen ¢yvind IKF Jon-Kenneth Heltne Guttorm Bratteb0 19.jan 


54 PHDMD Trovik Jone IKM Helga B. Salvesen Lars A. Akslen 04.mai 


55 PHDMD Tveitnes Dag IKM Knut ¢ymar OB.jun 


56 PHDMD Varughese Jobin K. IKF Morten Lund-Johansen 12.apr 


57 PHDMD Viste Kristin IBM Stein Ove D~skeland Anne E. Christensen OB.jun 







581PHDMD IWalseth ILiv Olaug Tveit pSF IEdvin Schei IMarit Sissel Skivenes 14.feb 
Kristina F. Arvidson, Salah 


Osman Ibrahim, S¢lve Hellem, 


59 PHDODO Xing Zhe IKO Kamal Mustafa Yang Zhuangqun 18.jan 


60 PHDMD Zhang Jian IBM Livar Fr0yland 2S.apr 


61 PHDMD 0vere:ard Aina-Cathrine Gades Audun Nerland Sanal Patel lO.feb 


IBM 


ISF 


IF\ 


SIH 


IKM 


Gades 


IKF 


IKO 


Totalt 


9 


8 


16 
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13 
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3 


1 
61 
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Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2012 (pr. 01.10.2012) 
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder 


Aasprang Anny ISF Gerd Karin Natvig John Roger Andersen, Villy Vage 
Ahmad Mohammad I. IKM Lars Bf2I Kjell-Morten Myhr, Frode Berven 
Ahmed Sharmeen S.L. Gades Lars Akslen David Micklem 
Astor Marianne Catharina IFI Eystein Husebye Kristian Lf2Ivas 
Awor Phyllis SIH Thorkild Tylleskar Stefan Peterson 
Banda Richard SIH Knut Martin Fylkesnes Ingvild Forssgard Sandf21Y 
Berg Anna IKM Helga Salvesen Ingfrid H. S. Haldorsen 
Bezem Maria Teresa IBM Aurora Martinez Knut Teigen 
Berget Ellen Gades Olav Vintermyr Anders Molven, Lars Helgeland 
Birkeland Einar Elvbakken IFI Per Eystein Ll2mning Stian Knappskog 
Bleskestad Inger Hjf21rdis IFI Lasse Gunnar Gf2Iransso Harald Bergrem 
Brendbekken Randi IKM Hege Eriksen Stein Atle Lie 
Clemm Hege Synnf21ve Havstad IKM Thomas Halvorsen Trend Markestad, Torvid Kiserud 


Dalva Monica IKM Anders Molven Pal R. Njf21lstad, Bente B Johansson, Karianne Fjeld 
Dangisso Mesay Hailu SIH Bernt Lindtjf21rn Daniel Gemechu 
Defaye Frehiwot Berhane ISF Ole Frithjof Norheim Ingrid Miljeteig 
Degerud Eirik Magnus IFI Jutta Dierkes Stefan De Vogel, Ottar Kjell Nygard 
Din~ Yunpeng IFI Ottar Nygard Eva Ringdal Pedersen, Per M.Ueland 
Eikefjord Eli Nina IKF Jarle Rf2Irvik Erling Andersen, Arvid Lundervold 
Ellingsen Bente Brannsether IKM Petur Juliusson Robert Bjerknes 
Elnan Christopher Kvistad IKM Lars Thomassen Titto Idicula 
Elvevoll Bjf21rg IKF Oddbjf21rn Hauge Paul Husby 
Engjom Trond IFI Georg Dimcevski Odd Helge Gilja, Arvid Lundervold 
Engjom Hilde Marie ISF Ole Frithjof Norheim Bernt Lindtjf21rn 
Eriksen Elisabeth M. Schilbred IKO Sigbjf21rn Lf2Ies Ketil Moen, Per Johan Wisth 
Fatima Razia Kaniz SIH Sven G. Hinderaker Amal Basili, Ejaz Qadeer . 


Finne Kenneth 1Ft Bjf21rn Egit Vikse Olav Tenstad, Frede Berven 
Frei Dominik Michaet IBM Hans Hermann Gerdes Rein Aastand 
Gildestad Trude ISF Nina 0yen Stein E. Vollset, Tone Bjf21rge 
Gregersen Kine tFI GOlen Arslan Lied Arnold Berstad, Livar Fff2Iyland, Jf2Irgen Valeur 
Halle Mari Kyllesf21 IKM Helga Salvesen Camilla Krakstad 
Hamdi Ateya Hayajen Haytham IBM Clive Bramham Debabrata Panja 
Hamusse Shallo Daba SIH Bernt Lindtjf21rn Meaza Demissie 
Hangoma Peter 


... 
SIH Bjarne Robbersta.d Knut Fylkesnes 







1""35 Hansen Lilliane Birkeland IBM Hrvoie Miletic Rolf Bjerkvig 
36 Hasselkvist AQneta IKO Ann Katrin Johansson Anders Johansson 
37 Helgeland Erik IBM Anne K. Jonassen Jan Erik Nordrehaug 
38 Hellebust Henriette IKM T orvid Kiserud Synm?Jve Lian Johnsen 
39 Hellvard Annelie Gades Piotr Mydel Roland Jonsson 
40 Hjelmeland Bjarte IKF Rune Haaverstad Karl S0ndenaa, Geir Egil Eide 
41 Husby Jenny Hild Aase IKF Ingfrid Haldorsen Helga Salvesen , 


42 Hussain Hamidad Farid SIH Biarne Robberstad Thorkild Tylleskar 
43 Irgens Kaja Underthun ISF Bente Moen Magne Bratveit 
44 Kilale Andrew Martin SIH Sven G. Hinderaker Bernhard Ngowi 
45 Kjelby Eirik IKM Erik Johnsen Ole Bernt Fasmer 


46 Kirunda Barbara SIH Jan Broeck Torkild Tylleskar 


47 Kismul Hallgeir SIH Jan van den Broeck Karen Marie Moland 


48 Kloppen Kathrine IKM Siren Haugland Irene Eigen, Magne Mcehle 
49 Koro Catalin Gades Piotr Mvdel Roland Jonsson 
50 Kvalvik Liv Grimstvedt ISF Rolv Skjcerven Kjell Haug 
51 Lehmann Sjur IKM Svein Rasmussen Elham Baghestan, Per B0rdahl, Lorentz Irgens 
52 Lunde Hanne Marie IKM Lars B0 Kjell-Morten Myhr, Arvid Lundervold 
53 Melve Guro Kristin IFI 0vstein Bruserud Elisabeth Ersvcer, Einar K.Kristoffersen 
54 Midtb0 HelQa BerQljot IFI Eva Gerdts Anne Grete Semb 
55 Mohamed Hasaan Gassim Saad IKO Salah O. Imrahim Kamal Mustafa, Anne Astr0m 
56 Mohn Kristin Greve Isdalh Gades Rebecca J. C.Brokstad Haakon Sjursen, Ingrid Smith 
57 Mori Amani Thomas SIH Bjarne Robberstad Ole Frithjof Norheim 
58 Mortensen Jan Helge Seglem ISF Tone Bj0rge Nina 0yen 
59 Mwangala Sheila Monde SIH Knut Martin Fvlkesnes Mwaka Monze 
60 Myrtveit Solbj0rQ Makalani IFI Invard Wilhelmsen B0rge Sivertsen 
61 Natvik Eli ISF Malfrid Raheim Eva Gjengedal, John Roger Andersen 
62 Ngalesoni Frida ISF Ole Frithjof Norheim Bjarne Robberstad 
63 Nordal Hilde Haugedal Gades Roland Jonsson Anne-Kristine Halse, Johan G. Brun 
64 Nordheim Lena ISF SiQne Flottorp Arild Bj0rndal, Monica W.Nortvedt 
65 Ongre SolQunn Odinsen IKM Karen Herlofson Jan Petter Larsen 
66 Osland Teresa Maria IKM Vidar M. Steen Johan Fern0 i 


, 


67 Papadakou Panagiota IBM Ellen BerQQreen Athanasia Bletsa 
68 Puaschitz Nathalie G. IFI Ottar NVQard Jutta Dierkes 
69 ReiQstad InQa IBM Rolf Reed Linda B. Stuhr 







-ro Reiter Simone B.Catharina Frizell IKM Nils Erik Gilhus Bernt Andreas Engelsen, Anne Kjersti Daltveit 
71 Rongsen-Chandola Temsunaro SIH Tor A Strand Nita Bhandari 
72 Rl2lrtveit Sverre ISF Steinar Hunskar Eivind Meland 
73 Sand Kristin Modalsli IKM Jana M. Hoff Lars Thomassen 
74 Sandvik Oddvar Mathias IKF Jon Arne Sl2Ireide Kjetil Sl2Ireide 
75 Sandvik Reidun Karin ISF Bettina Husebl2l Geir Selbrek, Dag Aarsland 
76 Schmidt Malte IKF Karl Sl2Indenaa Geir Egil Eide 
77 Senkoro Mbazingwa Fikeni SIH Sven G. Hinderaker Godfrey Sayoki Mfinanga 
78 Sharma Satya Pal ISF Anders Brerheim Alice Kvale 
79 Skuladottir Hildur ISF Rolv Terje Lie Hallvard Vindenes, Ase Sivertsen 
80 Svanes 0istein IFI Cecilie Svanes Trude D.Skorge, Tor Aasen, Per Bakke 
81 Sl2Irensen IdaWiig IBM Donald Gullberq Marion Kusche-Gullberg 
82 Taule Tina ISF Jan Sture Skouen Liv Inger Strand, Malfrid Raheim 


Grethe Tell, Stein Emil Voliset, 0ivind Midttun, Ottar 
83 Theofylaktopoulou Despoina IFI Simone Eussen Nygard, Per Magne Ueland 
84 Thorsen Kenneth IKF Kjetil Sl2Ireide Jon Arne Sl2Ireide 
85 Thorsen Olav ISF Anders Brerheim Jan Olav Johannessen, Odd J.Kvamme 
86 Tjalvin Gro ISF Bente Moen Magne Bratveit, Bj0rg Eli Hollund, Nils Mager0Y 
87 Tveiten Lars IKM Trond Markestad Thomas Halvorsen, Lien Diep 
88 Vik Eli Sihn Samdal IBM HelqeWiio Hans Petter Eikesdal, Rolf Bjerkvig, Olav Tenstad 
89 Wesnes Kristin ISF Trond Riise Kjell-Morten Myhr, Maura Pugliatti 
90 Westlye Erling Tjelta IBM Arvid Lundervold Astri J Lundervold 
91 Wold Siw Helen IKM Kristian Sommerfelt Trond Markestad 
92 Yassin Mohammed Ahmed Alamin IKO Knut N. Leknes Kamal Mustafa, Zhe Xing 
93 0ygarden Halvor IKM Lars Thomassen Ulrike Waje-Andreassen 


I nstituttfordel ing Antall kandidater 
IBM 10 
Gades 6 
IKF 7 
IFI 14 
IKM 20 
IKO 4 
SIH 14 
ISF 18 
Sum 93 -







C) Horing tatt pi fullmakt: 


H0fingsinvitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 20.6.2012, oversendt fakultetet 
21.6.2012. H0fingssvar fra Studentparlamentet av 30.8.2012 og fra Det medisinsk
odontologiske fakultet av 19.9.2012. Horingssvar fra universitetsdirektoren til departementet 
datert 24.9.2012. 


(ephorte 1217079) 







UNIVERSITETET I BERGEN 



Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 OSLO 


Deres ref VtJr ref 	 Dato 
201201250-NP 	 2012/7079-MOR 24.09.2012 


H0ring - forslag om forskriftsendringer som innf0rer ny turnustjeneste for leger 


Vi viser Iii brev av 20.06.12 om h0ring av forslag om forskriftsendringer for en ny ordning for legers 
turnustjeneste. Universiletel i Bergen har f01gende merknader til forslaget: 


Molivasjon og begrunnelse 
Deparlementet foreslar en endring i ordningen for legers turnustjeneste. Turnustjenesten skal 
beholdes uendret i omfang og form, men gjennomf0res i stJkalte furnussfiJJ;nger hvor kandidatene 
s0ker og ansettes individuelt. Samtidig 0nsker departementet a fly tie autorisasjonstidspunktet frem til 
bestatt medisinsk embetseksamen. 


Forslaget til ny ordning er initiert av behov for tJ m0te et organisatorisk og kapasitetsmessig problem 
og ut fra behovet for samordning med andre EU/E0S-land. Dette gj0res ved tJ foresltJ endringer som 
ogsa motiveres ut fra det faglige innholdet i utdanningen av leger. Vi oppfatter ikke sammenhengen 
mellom den organisatoriske og den faglige begrunnelsen som overbevisende. 


Kapasltet 
En hovedutfordring ved dagens ordning er at kapasiteten i turnussystemet er betydelig mindre enn 
n0dvendig for a tilby aile s0kerne plass. I h0ringsnotatet beskrives ikke endringer i ordningen som vii 
0ke kapasiteten i turnusordningen, og det ma antas at kapasitetsproblemet vii vrere tilnrermet uendret. 


Den foreslatte nye ordningen for turnus framstar som svrert lik den eksisterende turnustjenesten, slik 
at turnustjenesten i den nye ordningen vii bli beholdt i tilnrermet uendret form. Endringene bestar i: 


• 	 Kvalifikasjonene defineres slik at det tildeles autorisasjon ved avsluttet norsk medisinstudium, og 
• 	 Kandidatene ma s0ke pa turnusstillinger i stedet for at slike tildeles, som i dag (i dagens ordning 


velger kandidatene turnussted i rekkef01ge etter loddtrekning) 


Gjennomf0rt turnus vii fortsatt veere en betingelse for de aller fleste legestillinger og dermed vii 
yrkesmulighetene for en autorisert lege (med den nye definisjonen av autorisasjon) uten turnus veere 
svrert fa. Det er ikke beskrevet tiltak som vii 0ke kapasiteten i turnussystemet, eller som vii redusere 
behovet for, eller ettersp0rselen etter turnusqeneste. 


Adekvat praksis for autorisasjon 
Det foreslas at det skal gis autorisasjon ved avsluttet norsk medisinstudium. Dette begrunnes med at 
11,1_ ...__ ..J_ .,:1 "'___ 1""'''''''''';'''_ ;0. ___ ..a,....fH... ,.._ ... A_.... of'" 1_......... ; r" ___ ~" .... _... ____ "".., 1_"" ..... ,,~ .. _~ _ ...,.f ... ;"" ....
_H~""" 


t'lVt~""" VeA V.I IU:,;,( "'It V'\.UJUJ~ \3V,,1 "U\3YU.,-,.....\"j' II 'UIIY I L-V-~l',H""'II\..... 1. "U', "I\... I'~ tv fU.'"", ,.u, """.1 V'''''''''i~ 


med en praksisperiode etter teoristudiet som er obligatorisk for autorisasjon. Dette begrunnes ut fra 
EU-direktiv 2005136 (YrkeskvaUftkasjonsdirektivet), og det skrives i h0ringsnotatet (pkt. 1.3, s. 5): 
«Bakgrunnen for endringsforslaget er en erkjennelse av at de norske universitetsstudiene inneholder 
tilstrekkelig praksis til a kunne kvalifisere kandidatene til autorisasjon, herunder de kravene som stilles 
i direktiv 2005/36 om yrkeskvalifikasjoner.» 


Telefon 55 58 00 00 Universitetsledelsen Postadresse Beslilksadresse Saksbehandler 
post@uib.no Telefon 55 58 20 01/02 Postboks 7800 Harald Harfagres gale 1 Tore Tungodden 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542 


5020 Bergen Bergen 55582068 
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Direktivet gir imidlertid ikke spesifikasjon av omfanget eller innholdet i den praktiske treningen som 
kreves, men har en sveert rund formulering (Article 24.3): «(d) suitable clinical experience in hospitals 
under appropriate supervision.» 


Pkt. 6.2 (5. 43) i h0ringsnotatet sier at "Direktivet oppstiller felles minstekrav ... innhold, lengde og 
praktisk tjeneste». Imidlertid beskrives ikke innholdet i et medisinstudium. eller omfanget og innholdet 
av den praktiske tjenesten i direktivet. Hva som er tilstrekkelig praksis i grunnutdanningen er ikke 
diskutert eller problematisert i h0ringsnotatet. Vi oppfatter referansen til direktivet som feilaktig. 


Medisinstudiene i Norge forutsetter at det f01ger 18 mnd. praksis (turnusijeneste) etter grunnstudiet f0r 
kandidatene far autorisasjon. Vi mener ikke del er godt dokumentert i h0ringsnotatet at studiene uten 
videre skal inneholde tllslrekkelig og adekvat praksis for slik autorisasjon, f0r turnustjenesten. Dette 
gjelder selv om det er praksis i grunnstudiet i medisin. Vi er kjent med at omfanget av og kvaliteten i 
praksisundervisningen har veert prioritert ved de norske studiestedene. Likevel har ikke de norske 
fakultetene som har medisinutdanning, og sa vidt vi kjenner til. veert involvert i vurderinger av om 
medisinstudiene i dag gir tilstrekkelig kompetanse for autorisasjon. En slik vurdering vii veere 
krevende, etter som formuleringene i Yrkeskvalifikasjonsdirektivet er sveert runde og kke angir noen 
standard a vurdere studiene i forhold til. 


I pkt. 3.1 (5. 15) i h0ringsnotatet sies det at det er gitt dokumentasjonskrav for norsk medisinsk 
utdanning i direktivet (vedlegg V). hvor det er angitt at det kreves «Bekreftelse pa praktisk tjeneste 
som lege utstedt av kompetent offentlig myndigheh>. Vi vii papeke at deUe dokumentert ikke finnes i 
den offisielle versJonen av direktivet. 


Vi vedlegger ogsa h0ringsuttalelse fra Studentparlamentet. datert 30.08.12. 


Vennlig hi/sen 


~A~ :,::> c~o.;~~,Sigmund Gr0nmo 
rektor Kari Tove Elvbakken 


universitetsdi rekt0r 


Vedlegg: 

H0ringsuttalelse fra Studentparlamentet 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske /akultet 


Universitetsdirekt0rens kontor 


Referanse Data 


201217079-STF 19.9.2012 


H0ringssvar fra MOF - forslag om forskriftsendringer som innf0rer 
ny turnustjeneste for leger 


1. MOTIVASJON OG BEGRUNNELSE 
Departementet foreslar en endring i ordningen for legers turnustjeneste. Turnustjenesten 
skal beholdes uendret i omfang og form, men gjennomf0res i «turnusstillinger» hvor 
kandidatene s0ker og ansettes individuelt. Samtidig 0nsker departementet a flytte 
autorisasjonstidspunktet frem til bestatt medisinsk embetseksamen. 


Et hovedproblem med ordningen er at den er initiert av et behov for a m0te et organisatorisk 
og kapasitetsmessig problem, og ut fra et behov for samordning med andre EU/Ef2IS-land. 
Dette gj0res ved a foresla endringer som ogsa m6tiveres ut fra det faglige innholdet i 
utdanningen av leger. Sammenhengen mellom den organisatoriske og den faglige 
begrunnelsen er ikke overbevisende. 


2. KAPASITET 
En hovedutfordring ved dagens ordning er at kapasiteten i turnussystemet er betydelig 
mindre enn n0dvendig for a tilby aile s0kerne plass. I h0ringsnotatet beskrives ingen 
endringer i ordningen som vii 0ke kapasiteten i turnusordningen, slik at man ma anta at 
kapasitetsproblemet vii vcere tilncermet uendret. 


Den foreslatte nye ordningen for tumus er svcert lik den eksisterende tumustjenesten. 
Turnustjenesten foreslas egentlig beholdt i tilncermet uendret form. Endringen bestar i at 


a. Kvalifikasjonene defineres slik at det tildeles autorisasjon ved avsluttet norsk 
medisinstudium, og 


b. Kandidatene ma s0ke pa tumusstillinger i stedet for at de tildeles, som i dag (i 
dagens ordning velger kandidatene turnussted i rekkef01ge etter loddtrekning). 


Gjennomf0rt tumus vii fortsatt vrere en betingelse for de aller fleste legestillinger, og dermed 
vii yrkesmulighetene for en autorisert lege (med den nye definisjonen av autorisasjon) uten 


Delte er et UiB-internl nolal som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Det medisinsk-odontologiske fakultet Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55582086 Postboks 7804 Brakkene, Jonas Liesvei 79 Stig Morten Frl2liland 
Telefaks 55589682 5020 Bergen Bergen +4755582851 
post@mofa.uib.no 
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turnus veere sveert fa. Det er ikke beskrevet tiltak som vii 0ke kapasiteten i turnussystemet, 
eller som vii redusere behov 1ettersp0rsel etter turnustjeneste. 


3. ADEKVAT PRAKSIS FOR AUTORISASJON 
Det foreslas at det skal gis autorisasjon ved avsluttet norsk medisinstudium. Dette begrunnes 
i at vi da vii ha en ordning tilsvarende 17 land i EU-systemet, mens 13 land har en ordning 
med en praksisperiode etter teoristudiet sam er obligatorisk for autorisasjon. Dette 
begrunnes ut fra EU-direktiv 2005/36 (Yrkeskvalifikasjonsdirektivet), og man skriver i 
h0ringsnotatet (pkt. 1.3, s. 5): «Bakgrunnen for endringsforslaget er en erkjennelse av at de 
norske universitetsstudiene inneholder tilstrekkelig praksis til a kunne kvalifisere kandidatene 
til autorisasjon, herunder de kravene som stilles i direktiv 2005/36 om yrkeskvalifikasjoner.» 


Direktivet gir imidlertid ikke noen spesifikasjon av omfanget eller innholdet i den praktiske 
treningen sam kreves, men sier med en svrert rund formulering (Article 24.3): 


U(d) suitable clinical experience in hospitals under appropriate supervision." 


Pkt. 6.2 (s. 43) i h0ringsnotatet sier ogsa at uDirektivet oppstiller felles minstekrav ... innhold, 
lengde og praktisk tjeneste». Imidlertid beskrives ikke innholdet i et medisinstudium, eller 
omfanget og innholdet av den praktiske tjenesten i direktivet. Hva som er tilstrekkelig praksis 
i grunnutdanningen er overhodet ikke diskutert eller problematisert i h0ringsnotatet. 
Referansen til direktivet er feilaktig. 


Medisinstudiene i Norge forutsetter i dag at det f01ger 18 mnd. praksis (tumustjeneste) etter 
grunnstudiet f0r kandidatene far autorisasjon. Pa bakgrunn av dette virker det ikke godt 
dokumentert i h0ringsnotatet at studiene uten videre skal inneholde tilstrekkelig og adekvat 
praksis for slik autorisasjon. 


Riktignok er noe praksis inkludert i aile vare fire grunnstudier i medisin, og omfanget og 
kvaliteten pa denne har stadig veert hevet ved aile studiestedene. Likevel har ikke fakultetene 
veert involvert i noen vurdering av i hvilken grad medisinstudiene allerede i dag gir 
tilstrekkelig kompetanse for autorisasjon. Det er krevende a gj0re en slik vurdering, seerlig 
siden formuleringene i Yrkeskvalifikasjonsdirektivet er sveert runde og faktisk ikke angir noen 
standard a vurdere studiene 0PP mot. 


4. DAGENS KRAV TIL NORSK UTDANNING 
I pkt. 3.1 (s. 15) i h0ringsnotatet sies det at det er gitt dokumentasjonskrav for norsk 
medisinsk utdanning i direktivet (vedlegg V[sic]), hvor det er angitt at det kreves «Bekreftelse 
pa praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet». Til orientering 
finnes dette ikke dokumentert i den offisielle versjonen av direktivet: 
http://eur
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ .do?uri=CONSLEG:2005L0036:2011 0324:EN:PDF 
(Consolidated 24.03.2011 ). 


Det henvises sannsynligvis til «Annexes V.5.1 »: 
http://ec.europa.eulinternalmarkeUgualifications/directiveinpractice/doctorsen.htm 


http://ec.europa.eulinternal markeUgualifications/docs/future/annex doctors en.pdf 



http://ec.europa.eulinternal

http://ec.europa.eulinternalmarkeUgualifications/directiveinpractice/doctorsen.htm

http://eur
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Dokumentasjonskravet for norsk medisinsk utdanning finnes ikke i direktivet, men i E0S
avtalen (E0S-tillegget nr. 19 10.4.2008, Vedlegg, punkt 4): 


http://europalov.no/files/jcd/EOS-2007 -142.pdf 


5. FRITAK FOR TURNUS FOR UTENLANDsKE sPEslALlsTKANDIDATER 
Punkt 4.1.2 Behovet for overgangsordninger (s. 21): 
Forslaget om at spesialistkandidater fra utlandet kan ansettes iLlS-stilling i Norge hvis minst 
2 ar av spesialistutdanningen er gjennomf0rt st0ttes som en n0dvendig tilpasning. Det virker 
hensiktsmessig at utenlandske leger som har pabegynt spesialisering, men fullf0rt mindre 
enn 2 ar i utlandet, for eksempel skal ha krav om 6 mnd. allmennlegetjeneste. 


6. 	 TIDsPLINKT FOR PRAKsls 
Punkt 4.1.2 Tidspunkt for opparbeiding av praktisk erfaring (s. 21-23): 


Det er n0dvendig a kreve at praksis tilsvarende turnustjeneste ma opparbeides etter 
medisinsk grunnutdanning. Praksis som opparbeides under grunnutdanning er positivt og 
nyttig, men vii for det aller meste ha en annen karakter og vii ikke vcere likeverdig med 
praksis etter at grunnutdanningen er ferdig. 


Dette er ogsa en viktig grunn til at det ikke uten videre kan antas at praksis under 
grunnutdanningen er av den n0dvendige kvalitet for a gi grunnlag for autorisasjon. 


7. 	 spRAKKRAV 
Punkt 4.12 Sprakkrav(s. 39): 

Det ses pa som svcert fordelaktig a fa klarere og strengere krav til norskkunnskaper for leger 

som skal praktisere i Norge. 



8. 	 UTENLANDsK UTDANNING UTEN TILsTREKKELIG PRAKsls FOR 

AUTORlsAsJON 



Punkt 6.2 Overgangsordning for s0kere uten integrert praksis i utdanningen (s. 43-44): 
I h0ringsnotatet beskrives utfordringer for studenter i land som forutsetter den praktiske 
delen av grunnutdanningen gjennomf0rt etter den akademiske delen av studiet, og som 
dermed ikke vii ha autorisasjon ved avsluttet studium. For at disse s0kerne skal kunne fa 
autorisasjon i Norge, foreslar departementet en overgangsordning slik at det tildeles en 
midlertidig «turnuslisens» nar de far en tumusstilling. Denne ordningen oppfattes positivt, og 
er helt n0dvendig inntil aile medisinstudier i EU/E0S-omradet gir grunnlag for autorisasjon. 


I siste avsnitt i 6.2 (s. 44), siste setning, b0r «i Norge ved norsk turnustjeneste» strykes. Det 
er jo nettopp norsk turnustjeneste jevngodheten skal vurderes opp mot. 


Vennlig hilsen 


Nina Mevold 
fakultetsdirekt0r Stig Morten Fmiland 


assisterende fakultetsdirekt0r 



http://europalov.no/files/jcd/EOS-2007





STUDENTPARLAMENTET 
UNN:;::RSI7ETE,T [ BE,RGE,N 


Svar pa h(1}yring om forslag til forskriftendringar som innf(1}rer 
ny ordning for lcekjarar si turnusteneste 


Dato 30.08.2012 


Studentparlamentet ved Universitet i Bergen (SP-UiB) takkar for moglegheita til it kome med 


h0yringssvar til" Forslag om forskriftsendringer som innf0rer ny ordning for legers turnustjeneste". 


Turnussaka har vore og er eit viktig tema for medisinstudentar. Det har ogsa lenge vore einigheit om 


at ordninga ma betrast. Studentparlamentet er positiv til end ring av turnustenesta. Samstundes 


tykkjer Studentparlamentet det er viktig apapeike nokre av uromomenta endringa vii medf~re. 


Generelt 


Idag har ferdigutdanna medisinstudentar reU pa turnusplass, og Staten ei f01gjande plikt til a 


opprette slike plassar. Turnusplassane vert tildelte del nyutdanna gjennom loddtrekking, og 


autorisasjonstidspunktet for lcekjarar er etter fullf!llrt turnusteneste. Trass j at mange nye 


turnusplassar har blitt oppretta, har ein ikkje Idart askaffa eit tilstrekkeleg tal som oppfyller krav til 


kvalitet og vegleiing. 


Endringsforslaget har mellom anna til f~lgje at ein vii ga over til ei s!llkjarbasert turnusordning. 


Skepsisen til ein overgang til ei s0kjarbasert turnusteneste var star hos mange medisinstudentar i 


Bergen til a byrje med. Studentparlamentet er no ikkje aleine om a stille seg bak endringa, 


samstundes som fokuset ma vere a gjere den s!llkjarbaserte turnusordninga av sa god kvalitet sam 


mogleg. 


Norsk Medisinstudentforening (NMF) har kome med viktige innspel i arbeidet. Studentparlamentet 


er glad for at desse innspela er tekne omsyn til i det endelege endringsforslaget. 







Autorisasjonstldspunkt 


Studentparlamentet stiller seg bak forslaget om Aflytte autorisasjonstidspunktet fram til etter fullfy;lrt 


medisinsk embetseksamen. Samstundes vii ei slik endring skape fleire uromoment som det er viktig a 
vere medviten om. Noko av grunngjevinga til departementet er at utdanninga allereie oppfyller krava 


til praksis i yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Endringa vii slik Studentparlamentet ser det likevel medf~re 


elt auka behov for kvalitetssikring av praktisk undervisning undervegs i medisinstudiet samt av 


studentane sine praktiske evner etter avslutta studium. Ein ma ogsa vurdere om noko I<linisk praksis 


som no er del av turnustenesta b¢r flyttast inn I studieplanen til medisinstudentar. 


Studentparlamentet er generelt einig med Norsk medisinstudentforeining i at myndigheitene ma 


evaluere norsk medlsinutdanning sl lengde, sin kvalititet samt talet pa studentar som far st~tte frei 


U'lnekassen til a ta utdanninga i utlandet. Ein vii slik fa ein heilskapleg strategi som omhandlar bade 


kvaliteten og storleiken pa legedekninga i Noreg. 


Opparbeide praksis tilsvarande turnusteneste uta grunnutdanninga 


Dersom opparbeiding av praksis tilsvarande turnusteneste kan skje under grunnutdanning, har nokon 


studentar uttrykt uro for at norske studentar kan verte forskjellshandsama samanlilma med 


studentar ved andre utdanningsinstitusjonar i Europa kor studiearet er kortare enn i Noreg og kor ein 


har meir tid til aopparbeide seg slik praksis. 


Slik praksis vii ogsa vere svaart uHk ettersom praksis I byrjinga av studiet ikkje kan samanliknast med 


praksis i slutten eller etter fullf~rd studium. Studentparlamentet er einige med Norsk 


medisinstudentforening (Nmf) i at kvalitet ma ha f~rste prioritet nar turnustenesta skal endrast, il<kje 


redusering av k¢ar. 


Vilkar for tilsetjing 


Studentparlamentet meiner at ordninga med srerplassar burde vore vidaref~rt all den tid turnus 


framleis er n¢dvendig for Ii gjennomflllre spesialistutdanninga. Studentparlamentet er ogsa srerskilt 


uroleg for rettane til kvinnelege, gravide s¢kjarar. 


Bergen har karakterar 


Medisinstudentar ved Universltetet I Bergen er del einaste i Noreg som vert vurderte med karakterar. 


Studentarlamentet etterlyser meir informasjon om korleis desse studentane skal vurderast opp mot 


s¢kjarar frei andre lrerestader. 







Avtalefesta I<opling mellom helsef{6retak og kommunar 


Studentparlamentet meiner hovuddelen av stillingane som vert utlyste b{6r ha ei I<opiing mellom 


helsef(llretal< og kommunane for agjere turnustenesta mest mogleg stabil for S(1!I<jaren ved aunnga to 


tilsettingsrundar. 


Desentralisering 


Studentparlamentet er uroleg for kva verknader ei s(llkjarbasert ordning kan ha for legedekninga i 


distril<ta. Sverige har mindre gode erfaringar med dette. Studentparlamentet set pris pa at dette er 


problematisert av departementet, og l(1!ysinga med to tilsetjingspuljer kor erfaringsmessig 


rekrutteringssvake stillingar vert Iyste ut fltlrst samt a gjere det vanskeleg a spekulere i 


tilsetjingsprosessen er gode tiltal<. 


Overgangsordningar 


Ein har vore opptei<en av gode overgangsordningar slik at endringane il<kje sl<al ga utover dei som 


allereie er tekne opp pa eit studium. Studentparlamentet tykkjer dette er blitt gjort pa ein god mate, 


bade med omsyn til medisinstudentar i Noreg og i andre E¢S-Iand, i det endelege forslaget fra 


departementet. Medisinstudentar i E¢S-Iand kor ein ikkje har tilstrekkeleg praksis i grunnutdanninga 


kan fa mellombels turnuslisens. Studentparlamentet meiner ei ordning med kvalitetssikring av 


medisinstudentar utan lisens b(llr pa plass f(llr desse far me"ombels turnuslisens. Dette er ei 


tidsavgrensa ordning som vii ga LIt 1.1.2019. Studentparlamentet kan ikkje sja at det er gjort klar 


korleis desse studentane skal oppna autorisasjon etter denne datoen. 


Vedteken av Studentparlamentet ved UiB den 28. august 2012 


Studentparlamentet ved Unlversitetet i Bergen 


Parkveien 1, N-5007 BERGEN. Telefon + 47 55 54 51 27 


www.studentparlamentet.L1ib.no 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Universitetsdirekterens kontor 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Organisasjonene 


Studentparlamentet 


Referanse Dato 


2012/7079-MOR 21.06.2012 


Hering. forslag om forskriftsendringer som innferer ny 
turnustjeneste for leger 


Vi viser til brev med vedlegg fra Helse- og omsorgsdepartementet 20.06.12 med forslag til 
forskriftsendringer som innf0rer ny ordning for legers tumustjeneste. Det foreslas at 
turnustjenesten blir den f0rste obligatoriske delen av spesialistutdanningen for leger. 
Samtidig foreslas a flytte autorisasjonstidspunktet frem til etter bestatt medisinsk 
embetseksamen. 


Saken sendes til orientering og for eventuelle merknader innen 10.09.12. 


Vennlig hilsen 


Tore Tungodden 
avdelingsdirekt0r Lene Roska Aalen 


radgiver 


Universitetsdirekt0rens kontor Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55582001 Postboks 7800 Harald Hartagresgl. 1 Lene Roska AalEln 
post@uib.no 5020 Bergen Bergen 55588934 
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DET KONGELIGE 
HELSE· OG OMSORGSDEPARTEMENT 


Se vedlagte haringsliste 


Deresref 	 VlIrref Dato 
201201250-/VP 20.06.2012 


H0ring - forslag om forskriftsendringer som innf0rer ny tumusqeneste for 
leger 


HeIse- og omsorgsdepartementet sender med dette pA haring forslag om 
forskriftsendringer som innfarer en ny ordning for legers turnustjeneste. 


Turnustjenesten viI bli den furste obligatoriske delen av spesialistutdanningen for leger. 
TIIsettingsprosessen viI i all hovedsak fulge arbeidslivets ordinrere regler. Stillinger 
samles og utlyses i en nasjonal1asning, mens tilsetting skjer IokaIt i helseforetakene og 
kommunene. 


Departementet foreslar samtidig a flytte autorisasjonstidspunktet for Ieger med 
medisinutdanning fra norske universiteter frem til etter bestatt medisinsk 
embetseksamen. I dag gis autorisasjon etter at turnustjenesten er gjennomfurt. 


Frist for a avgi haringsuttalelse er torsdag 20. september 2011. 


Departementet ber om at eventuelle merknader til haringsnotatet sen des elektronisk 
til: postmottak@hod.dep.no. 


Merknader kan ogsa sendes til: 


HeIse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 


Sparsmal om haringsnotat og lovforslag kan rettes til avdelingsdirektar 


Postadresse Kontoradresse Telefon Helserettsavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8011 Dep Einar Gerhardsens plass 3 222490 90 Vegard Pettersen 
0030 Oslo Org no. Telefaks 22248507 


983887406 22242769 



mailto:postmottak@hod.dep.no





Elisabeth Salvesen (e-post: elisabeth.salvesen@hod.dep.no) eller seniorradgiver 
Vegard Pettersen (e-post: vegard.pettersen@hod.dep.no). 


Heringsnotatet er Iagt ut pa HeIse- og omsorgsdepartementets internettside for 
heringer. 


Med vennlig hilsen 


Karl Senderland e.f. 
ekspedisjonssjef 


Elisabeth Salvesen 
avdelingsdirekter 


Side 2 
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Haringsinstanser: 


Arbeidsdepartementet 
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Finansdepartementet 
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Utenriksdepartementet 


Helsedirektoratet 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 
Statens helsepersonellnemnd 
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1. Bakgrunn  
 
Det vises til fakultetsstyresakene 103/11, 142/11 og 24/12 for bakgrunn, rammer og 
framdrift for prosjektet. Det vises videre til styresak 73/12, der Fakultetsstyret vedtok 
den instituttstrukturen som ble oversendt Universitetsstyret for behandling, og 
universitetsstyrets vedtak i universitetsstyresak 51/12, i møte 27. september.  
 
Denne styresaken tar opp rammer for organisering internt ved instituttene, styrings- 
og ledelsesstruktur og rammer for administrasjon. Ikke minst kommenteres rapport 
fra Arbeidsgruppe 2 (AG 2), levert 17. september (vedlagt). 
 
 


2. Status og framdrift 


Prosjektet har en stram milepælsplan (vedlagt), men det er i rute.  
Arbeidsgruppe 2 har levert en god rapport. Gruppen har identifisert administrative 
funksjoner og gruppert disse i rollebeskrivelser. Styringsgruppens innspill (vedlagt) 
avviker i liten grad fra AG2s anbefalinger. Dette gjør det mulig å gå videre til 
innplasseringsarbeidet ihht milepælsplanen.  
Den 4.oktober ble prinsipper for instituttlederinnplasseringer i de berørte instituttene 
gjennomgått i Forhandlingsutvalget. Instituttlederne for de fem instituttene nå ser slik 
ut: 


 Klinisk institutt 1: Nils Erik Gilhus 


 Klinisk institutt 2: Per Bakke 


 Institutt for biomedisin: Rolf Kåre Reed 


 Institutt for klinisk odontologi: Anne Åstrøm 


 Institutt for global helse og samfunnsmedisin: Rolv Terje Lie 
 
 


3. Intern organisering 


a) Instituttstruktur 
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Universitetsstyret vedtok 27. september (universitetsstyresak 51/12) de fem 
instituttene i tråd med Fakultetsstyrets vedtak fra det ekstraordinære møtet 22. juni. 
 
Figur 1. Ny instituttstruktur 


 
 


 
Det er enn utfordring å finne instituttnavn for de to kliniske instituttene. De fire 
nåværende kliniske instituttene oppfordres til å gjennomføre en kort navneprosess 
ved hvert institutt, og oversende forslag til fakultetsledelsen. 
 


b) Intern instituttstruktur 


De nye instituttenes interne struktur ble utredet og foreslått av Arbeidsgruppe 1. 
Arbeidsgruppen anbefalte at inndelingen i undernivåer på instituttene ble fagområder 
(forkortelse: FO, engelsk: unit). AG1 foreslo at størrelsen på et fagområde bør være 
mellom 5 og 15 vitenskapelige årsverk i førstestillinger og professor II-stillinger, og at 
hvert institutt ikke bør ha mer enn 10 fagområder (AG1 rapporten s. 33). 
Fakultetsledelsen støtter seg til tenkningen om at inndelingen skjer ihht fagområder, 
men hensiktsmessigheten av tilpasninger vil diskuteres med instituttlederne. 
 
I fakultetsstyresak 72/12 legges det opp til innplassering i fagområder og 
administrasjon i løpet av november. Fakultetsledelsen vurderer forslaget fra Ag1 som 
godt, men ser at det må anses som modell-tenkning. Instituttene har bl.a. ulik 
størrelse, fag- og stillingssammensetning, ulike utdanningsoppdrag og ulik BOA-
portefølje. Likevel er det en fordel at instituttene har noen fellestrekk ved sin interne 
struktur. Ikke minst er dette avgjørende for definering av felles ledelsesroller. Det er 
viktig å understreke at fagområdene ikke blir såkalte «stedkoder», eller 
budsjettenheter. 
 
Det legges opp til en prosess sammen med instituttlederne ved de fem nye 
instituttene for å utrede hvordan instituttene best kan organiseres etter en felles 
struktur, samtidig som det vil være nødvendig med nyanseringer og tilpasninger. 
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Det arbeides også med å definere lederfunksjoner innen instituttene, og utforme 
lederroller for disse. 
 


c) Senterstruktur og tversgående strukturer 


Tversgående strukturer er nødvendige ved et tverrfaglig fakultet som Det medisinsk-
odontologiske. Programutvalg er eksempler på tversgående strukturer som styrkes. 
Men fakultetsledelsen deler Arbeidsgruppe 1s forslag om klare kriterier for bruk av 
senterstatus. Fakultetsledelsen vil ved oppstarten av ny organisasjon opprette ett 
senter; Senter for internasjonal helse. Senteret vil ha en leder som rapporterer til 
instituttleder, men som får innflytelse ved fakultetet gjennom deltakelse i «dekanens 
utvidede ledergruppe» (se pkt. 4).  
Det finnes andre sentre ved fakultetet, som Senter for farmasi og Jebsensentrene. 
Dette er fagenheter som sorterer under institutter. Dersom fakultetet får uttelling blant 
sine to kandidater som er videre i SFF-finaleheatet, vil også disse sortere under 
institutt(er), og en vil komme tilbake til eventuelle konsekvenser for ledelsesmodellen. 
 


d) Kjernefasiliteter og andre større utstyrskrevende enheter 


Prinsippet om at fakultetet organiserer sine større utstyrsplattformer som 


‘kjernefasiliteter’ som er tilgjengelig ved brukerbetaling for hele fakultetet og andre 


relevante brukere er ikke utfordret i omstillingsprosjektet. Fakultetsledelsen vil fortsatt 


legge kjernefasilitetene som et ansvar for fellesskapet ved instituttene. I framtidens 


fakultet vil Klinisk institutt 1 og 2, Institutt for biomedisin og Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin drifte kjernefasiliteter.  


Institutt for klinisk odontologi drifter Odontologisk universitetsklinikk, som ikke 


defineres som en kjernefasilitet, men som har noen fellestrekk. Klinikken er 


utstyrskrevende, det er en stor driftsenhet – som i stor grad er eksternfinansiert og 


den har inntekter (fra pasienter). 


Figur 2. Kjernefasiliteter og odontologisk universitetsklinikk 
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Kirurgisk forskningslaboratorium er også en felles ressurs, og den vil driftes fra 


Klinisk institutt 1, men vil være tilgjengelig for de øvrige instituttene. Det er videre en 


rekke laboratorier og utstyr ved fakultetets institutter. 


 


4. Styrings- og ledelsesstruktur 


a) Ledergruppe(r) 


Omstillingen endrer ikke på UiBs myndighetskart og regler for styringsorganene. 
Fakultetet vil ha fakultetsstyre og instituttråd, dekanat, instituttledere, fakultetsdirektør 
og administrasjonssjefer. Dekanen vil strukturere ledergruppene ved fakultetet slik at 
det opprettes en «Dekanens ledergruppe» (dlg) som i tillegg til dekan består av 
prodekan, visedekan, fakultetsdirektør og de fem instituttlederne. Disse vil møtes 
ukentlig, og det er et mål med modellen at ledergruppen arbeider for å styrke vi-
kulturen ved fakultetet, gjennom omforente beslutninger. 
Dekanen vil også samle den såkalte «Dekanens utvidede ledergruppe», som består 
av «dekanens ledergruppe, samt fem øvrige medlemmer. Disse har lederfunksjoner 
ved fakultetet som ikke er linjeledelse, men faglige koordinatorfunksjoner med 
strategisk viktighet. Her møtes koordinator for forskerutdanning, koordinator for 
tversgående funksjoner, senterleder ved SIH, internasjonal koordinator og fakultetets 
koordinator ved Stavanger universitetssykehus. 
 
Figur 3. Ledergrupper 
 


 
 


Det arbeides videre med definering av forsknings- og utdanningsledelse, med 
utgangspunkt i innspillene fra Arbeidsgruppe 1 om dette. 
Også administrativ ledelse møtes på tvers av institutter – i «Administrativ ledelse», 
der fakultetsdirektør ukentlig samler administrasjonssjefer og administrativ 
fakultetsledelse. 
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b) Instituttråd ved de omstilte instituttene 


I følge UiBs regler for instituttorganene skal instituttene ha instituttrådi.  
 
Instituttrådene har følgende sammensetning: 
a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger  
b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling  
c. Teknisk og administrativt ansatte  
d. Studenter, med minst 20 %.  
 
De nåværende instituttene har instituttråd som ble valgt for perioden august 2009 - 
juli 2013. For IKO og IBM endres ikke dagens instituttråd.  
 
Fakultetsledelsen er i dialog med Kollegiesekretariatet mht. valg for de nye kliniske 
instituttene og det nye Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Rådet er at det 
legges det opp til nyvalg i januar 2013, noe som forutsetter Universitetsstyrets aksept 
på dispensasjon fra reglene, med utvidet funksjonstid for perioden 1.1.2013-
31.7.2017, jfr regler for instituttorganene § 3, annet ledd, hvor det heter at 
funksjonstiden er 4 år. Etter § 10 kan universitetsstyret dispensere fra dette dersom 
særlige grunner tilsier det. En slik søknad vil da bli fremmet til universitetsstyrets 
møte 29.november. 
 
Når det gjelder verneombudsordningen, blir endringer i denne adressert gjennom det 
sentrale Arbeidsmiljøutvalget (AMU), i møte 6. desember. 
 
 


5. Rammer for administrasjon ved fakultet og institutt 


a) Modell 


Fakultetsledelsen er enig i de fleste av forslagene i Arbeidsgruppe 2-rapporten som 
Fakultetsstyret i store trekk fikk presentert i sitt septembermøte. Gruppen foreslår 
ikke store endringer i forhold til dagens organisering, med unntak av forslagene innen 
personalfeltet. Forslaget innebærer i noen grad en videreføring dagens hovedmodell 
innen økonomi, studieadministrasjon, forskning- og forskerutdanningsadministrasjon. 
Den samler stabsfunksjoner på fakultetet, og identifiserer stabsfunksjoner ved 
instituttene. Selv om forslaget er relativt konservativt, peker den på flere gode grep 
for effektivisering og kvalitetsutvikling, eksemplifisert med opprettelsen av 
controllerfunksjon innen økonomi, og koordinering av 
programutvalgssekretærfunksjonen innen studieadministrasjon. Gruppen foreslår en 
sentralisering av fakultetets dokumentsenter til det sentrale dokumentsenteret. Det 
vises for øvrig til arbeidsgruppens rapport. 
Fakultetsledelsen har mottatt Styringsgruppens uttalelse. Styringsgruppen viktigste 
innspill: 


 Vurdere nøye arbeidsdelingen mellom fakultet og sentraladministrative 
enheter 


 Arbeide fram gode lederroller – særlig gjelder det områder der ansatte kan ha 
flere ledere. 
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 En bør følge prinsippet om mest mulig lik organisering ved instituttene, og 
samtlige institutt må forberede seg på omstilling 


 Oppfølgingen va teknikerfunksjonene i 2013 blir svært viktig 


 En stiller spørsmål til om nettverksgruppene er et sterkt nok virkemiddel til 
koordinering på tvers innen studieadministrasjon, og en peker på muligheten 
til effektiviseringsgevinster innen studieadministrasjon 


 Phd-koordinatorrollen som AG2 foreslår kan dimensjoneres mindre 
omfattende, og selv om en styrket forskningsrådgvningsstøtte bør legges til 
fakultetsnivået, er det ved instituttnivået disse må arbeide 


 En støtter forslaget om to seksjoner for personaladministrasjon, men med en 
klar arbeidsdeling mellom disse. 


 En ønsker en klarere definering av controllerfunksjonen, og en mener at 
denne funksjonen kan tas ned bemanningsmessig i forhold til gruppens 
forslag. Det oppfordres til å hente ut effektiviseringsgevinster innen 
økonomiforvaltningen 


 
Fakultetsledelsen arbeider nå med å vurdere AG2-rapporten opp mot innspill fra 
Styringsgruppen og innspill fra allmøtet og fra instituttledelsene. Arbeidet med en 
bemanningsplan har startet, og denne vil tas gjennom forhandlingssystemet ved 
UiB etter prinsippene i Omstillingsavtalen. Fakultetsstyret skal vedta overordnede 
rammer for administrasjonen ved instituttene og fakultetet.  
 
Fakultetsledelsen er godt representert i Styringsgruppen, og støtter innspillene 
fra denne. Fakultetsledelsen arbeider for å finne rom innen eksisterende rammer 
for følgende områder: 
 


 Arealkoordinator/utrederfunksjon 


 Kommunikasjon 


 Controller 


 Seksjonssjef rekruttering 


 Studieadministrasjon: 
o Styrke arbeidet med studentutveksling 
o Etablere administrasjon for Ferdighetssenter og pedagogisk enhet 
o Etablere kompetanse for E-læring (kommunikasjonsvitenskap/it-


ingeniør) 
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Figur 4. Administrative funksjoner ved fakultet og institutt 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


b) Dimensjonering 


Fakultetets samlede administrasjon teller ca 101 stillinger. Dette er eksklusiv 
administrasjonen ved Regional etisk komite (øremerkede midler) og de 
samarbeidende sykehusene (tilsatt ved sykehusene) og rene eksternfinansierte 
stillinger.  
Stillingsbudsjettet utgjør handlingsrommet i prosjektet. Nye funksjoner må finansieres 
innen dagens administrative bemanning. Det er viktig å understreke at det ikke skal 
nedbemannes, og ingen skal sies opp som følge av omstillingen.  
 
 


6. Instituttenes innspill 


Alle de åtte instituttrådene har behandlet AG2 sin rapport og referat fra 
instituttrådsmøtene er vedlagt. 
 
Det er en generell oppfatning i rådene av at det er viktig å beholde tekniske og 
administrative funksjoner nært til studentene og fag- og forskningsmiljøene. Likevel 
kommenterer mange  av instituttrådene særlig positivt omkring forslagene om å 
samle ressursene innen personal og rekruttering. Stort sett er instituttrådene positive 
til mange av anbefalingene til AG2, men de har noen presiseringer og noe ulikt fokus. 
 
Instituttråd for kirurgi vektlegger viktigheten av et kirurgisk forskningslaboratorium for 
alle kirurgiske forskere, også i ny instituttstruktur, samt betydningen av 
lokalestudieadministrative ressurser for undervisningen.   
 
Instituttrådet for indremedisin støtter forslagene til AG2 og mener at forskningsstøtten 
må legges nærmest mulig der forskningen foregår. Studentene i rådet ser nytten av å 
ha en samlet studieadministrasjon på de kliniske instituttene. 
 


Fakultetsdirektør 


Rekruttering Personal Økonomi Studie Forskning 


Lederstøtte 


Stab 


Areal/utreder 


Kommunikasjon 


Administrasjonssjef 


Studie Forskning Økonomi Personal/ 
Rekruttering 


Stab 


Helse Fonna 
(0,5) 
Helse Førde 
(0,5) 
Helse Stavanger 
(0,5) 


REK 3,7 
stilling 
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Både Instituttrådet for ISF og SIH støtter forslagene på personalområdet og 
styrking/effektivisering av forskningsadministrasjon. 
 


Instituttrådet på Gades institutt er opptatt av at navnet Gade blir ivaretatt i den nye 
strukturen og at instituttets eksisterende seksjoner ikke splittes opp. En eventuell 
koordinatorrolle på tekniske tjenester bør ikke ha arbeidsledelse men kan ha en viktig 
funksjon for kommunikasjon mellom teknikergruppen og for instituttledelse.  


 
Instituttrådet ved biomedisin mener at det bør settes av mer ressurser til langsiktig 
strategiske oppgaver og forskningsadministrasjon. Rådet kommenterer også behovet 
for instituttenes deltakelse i den videre prosessen og at de lokale økonomiske og 
administrative prioriteringene som er gjort tidligere på instituttet bør videreføres.  
 
Instituttrådet ved IKO støtter forslagene fra AG2 innen personalfeltet og innen 
forskerutdanningsadministrasjon, samt presiserer behovet for en fagnær 
studieadministrasjon. Rådet ønsker ikke å gå inn i en modell med samadministrasjon.  
 
Instituttrådet ved klinisk medisin støtter AG2 sitt fokus på spesialisering av stillinger i 
forhold til arbeidsinnhold. Rådet støtter videre opprettelse av en PhD koordinator på 
instituttene og de er positive til en felles/sentralisert administrasjon på en del 
oppgaver, dersom lokale forhold ivaretas. 
 
MOSU er oppfordret til å gi innspill til styresaken, men fakultetet har til nå bare fått 
innspill fra MFU (medisinstudentene, vedlagt). Innspillet gir støtte til hovedforslagene 
innen studieadministrasjon fra AG2 rapporten, og gir flere gode råd mht. eksamen og 
emne-administrasjon, og de fokuserer på organisering av desentral undervisning. 
 
 


7. Fakultetsdirektørens merknader 


Prosjektet er i en krevende fase, og det arbeides med flere prosesser parallelt. 
Fakultetsledelsen ønsker en så transparent prosess som mulig, i møte med 
instituttledelser og medarbeidere i allmøter. Arbeidstakerorganisasjonene er gode 
samarbeidspartnere, og gir god drahjelp i arbeidet med å kvalitetssikre prosesser og 
innhold. Runden ved instituttrådene har gitt gode innspill. Det samme gjelder 
innspillet fra studentene. 
Vedlagte milepælsplan viser at det er en målsetning å ferdigstille 
innstillingsprosesser innen 1. desember.  
En har startet arbeidet med å identifisere arealer og arbeidsplasser til de berørte 
administrasjonene. De kliniske instituttene er i en særstilling her, men også 
fakultetsadministrasjonen som skal flytte inn i rehabiliterte arealer i Armauer Hansens 
hus. 
En er også i god gang med å identifisere nye koststeder og tilpasse disse til de 
sentrale administrative systemene som FS, det nye personalsystemet PAGA, 
økonomisystemet mm. 
Fakultetsledelsen vurderer prosjektet som i rute, og målsetningen om oppstart fra 
januar 2013 står. 
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Det legges fram følgende forslag til 
 


vedtak 
 


1. Fakultetsstyret sier seg fornøyd med framdriften i prosjektet. 


2. Fakultetsstyret vedtar beskrevet prosess med konstituering av instituttråd ved 


de to kliniske instituttene og Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 


3. Fakultetsstyret vedtar prinsipper for intern organisering av institutter og ved 


fakultetet slik det er beskrevet i saksframlegget. 


4. Fakultetsstyret vedtar en opprettholdelse av hovedprinsipper for administrativ 


arbeidsdeling mellom institutt og fakultet, med unntak av personalfeltet som 


legges til fakultetsnivået slik det er beskrevet, og en felles 


studieadministrasjon mellom de kliniske instituttene. Fakultetsstyret ber 


dekanen om å styrke kompetansen innen de områdene som er beskrevet som 


prikkpunkter øverst på side 6. Dekanen får fullmakt til å iverksette de øvrige 


justeringer i arbeidsdeling innen de områder som er nevnt i saksframlegget. 


 


 


 


 
 
Vedlegg: 


Arbeidsgruppe 2-rapporten 
Styringsgruppens notat 
Innspill fra Medisinsk Fagutvalg 
Universitetsstyresak 51/12 
Instituttrådsreferater fra alle åtte institutter 
Milepælsplan FF 
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kjemi ved Institutt for indremedisin 
  Saksforelegg av10.10.2012, vedl. (ephorte 12/11415) 


 


Sak 100/12 Utlysning - professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin 


(dermatovenerologi) ved Institutt for indremedisin 
  Saken er utsatt (ephorte 12/9925) 


 


Sak 101/12 Utlysning – førsteamanuensis/fagkoordinator (40 %) i helseledelse 


ved Det medisinsk-odontologiske fakultet  
  Saken er utsatt til november møte (ephorte 12/11087) 


 


Sak 102/12 Framtidig ledelses- og styringsform ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet 
 Saksforelegg av 9.10.2012, vedl. (ephorte 12/11359)  


 


Sak 103/12 Evaluering av forskerskoler ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet – oppfølging 
 Saksforelegg av 8.10.2012, vedl. (ephorte 12/7388)  


 


Sak 104/12 Doktorgradsprogrammet - Revisjon av retningslinjer for 


studiepoengberegning i opplæringsdelen 
 Saksforelegg av 4.10.2012, vedl. (ephorte 11/12442)  


 


Sak IV Orienteringssaker 
   Saksforelegg av 5.10.2012, vedl. 


 


Sak V Eventuelt 
 


Forfall meldes til Fakultetsadministrasjonen: 


Alice I. Grenasberg, telefon 55 58 64 86, e-post: mailto: alice.grenasberg@mofa.uib.no  


Ephorte: 12/417 – 2.5.2012/alg 



mailto:alice.grenasberg@mofa.uib.no
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UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


UTKAST TIL PROTOKOLL FRA 


FAKULTETSSTYREMØTE 
 


Onsdag 12. september 2012 kl. 14.30 
 


 


******************************************************** 
 


Tilstede: 


Gruppe A   Professor Robert Bjerknes 


Professor Grethe Tell 


   Professor Roland Jonsson 


   Professor Kristin Klock 


    


Gruppe B  Stipendiat May Lillian Ofte  


 


Gruppe C  Seniorkonsulent Randi May Oen 


 


Gruppe D   Kaisa Haugland 


 


Meldt forfall:  Professor Nina Langeland 


   Fagdirektør Alf Henrik Andreassen (eksternt styremedlem) 


 


 


Møtet ble ledet av prodekan Robert Bjerknes 


  


***************************************************************************** 


 


Visedekan Professor Arne Tjølsen  


 


Administrasjonen: Fakultetsdirektør Nina Mevold 


   Underdirektør Inger H. Senneseth 


   Seksjonssjef Gerd Johannessen 


Seksjonssjef Ørjan Hauge (sak 75/12 og 76/12)  


Fungerende administrasjonssjef Synnøve Myhre (sak IV, n) 


Seksjonssjef Kim Ove Hommen (sak IV, n) 
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Sak I  Godkjenning av innkalling og saksliste 


Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer: 


 Sak 84/12 – trukket 


 Sak 88/12 – rett institutt skal være Institutt for klinisk odontologi 


 Utdelt i møtet:  sak 76/12 – nye sider, 1 og 2, 9 og 10 


     sak 83/12 – tilleggsbrev 


 


Meldt til eventuelt:  


 Elektronisk utsending av styrepapirer 


 


Inhabilitet meldt: Professor Roland Jonsson – sak 79/12 og 91/12 


  


Sak II Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske 


fakultet 13.6.2012 og 22.6.2012 (ekstraordinært) 


  Protokollene ble godkjent.  


 


Sak III Fullmaktsaker  


Fullmaktsakene ble tatt til etterretning. 


 


Sak 74/12 Flytting av møtedag for høstens møtedager i fakultetsstyret 


Saksforelegg av 3.9.12 


 


 Vedtak: 


Fakultetsstyret tar endret møtedag i november høstsemesteret 2012 til etterretning, 


og møtedatoen flyttes fra onsdag 14.11 til onsdag 7.11.2012 


 


Sak75/12 Økonomirapport pr. 31.7.2012 


Saksforelegg av 1.6.2012 (ephorte 11/11741) 


   


  Vedtak: 


Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2012 til etterretning. 


 


Sak 76/12 Budsjett 2013 – økonomiske rammer og faglige planer 
Saksforelegg av 5.9.2012 (ephorte 12/6469)  


 


 Vedtak: 


1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2013 med merknader som 


kommer i møtet.  


 


2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med 


fakultetsstyrets diskusjon.  
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Sak 77/12 Status opptak til studieåret 2012/2013 


  Saksforelegg av 5.9.2012 


 


Vedtak: 


Fakultetsstyret tar statusrapport for opptak studieåret 2012/2013 til orientering. 


 


 


Sak 78/12 Status for fakultetets handlingsplaner pr. september 2012 


  Saksforelegg av 2012 


 


 Vedtak: 


 Fakultetsstyret tar statusorienteringen om fakultetsledelsens oppfølging av 


handlingsplaner i perioden august 2011- august 2012 til orientering. Styret 


inviteres til å gi innspill til neste handlingsplanperiode (september 2012- 


september 2013.) 


 


Sak 79/12 Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet 


  Saksforelegg av 22.8.12  (ephorte 2008/11470)  


  Saken er unntatt offentlighet 


 


Sak 80/12 Orienteringssak - Effektivisering av personalprosesser – status  


  Saksforelegg av 31.8.12 (ephorte 11/7202) 


 


Vedtak 


Styret ved Det medisinsk- odontologiske fakultet tar saken til orientering, og ber 


om å få seg forelagt en styresak som gjennomgår statistikkgrunnlaget for denne 


styresaken. 


 


Sak 81/12 Bistilling som professor II, førsteamanuensis 20 % og universitetslektor 20 % 


ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen – Regler for 


forlengelse og mal for avtale for eksternt finansierte stillinger  
Saksforelegg av 29.8.2012 (ephorte 12/9494) 


 


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet sluttar seg til forslaget til 


nye reglar for forlenging av bistillingar. Reglane ter i kraft frå 


fakultetsstyret sitt vedtak. 


  


2. Videre vedtas det at institutta ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 


skal ta i bruk ein felles standard mal når ein gjer avtalar om ekstern 


finansiering av bistillingar.  
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Sak 82/12 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet 


medisin (fysioterapivitenskap) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag – 


godkjenning av vurdering fra sakkyndigkomiteen 


  Saksforelegg av 3.9.2012 (ephorte 11/10693) 


 


Vedtak: 


Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn 


at førsteamanuensis Alice Kvåle fyller krava for opprykk til professor etter 


kompetanse i fagområdet medisin (fysioterapivitskap) i samsvar med Forskrift av 


9.2.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd og 


tildeler ho tittel og løn som professor med verknad frå 15.9.2011. 


 


Sak 83/12 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet 


medisin (medisinsk biokjemi) ved Institutt for indremedisin – godkjenning av 


vurdering fra sakkyndigkomiteen 


  Saksforelegg av 30.8.2012 (ephorte 11/11011) 


 


Vedtak: 


 Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn 


at førsteamanuensis Bjørn Johan Bolann fyller krava for opprykk til professor 


etter kompetanse i fagområdet medisin (medisinsk biokjemi) i samsvar med 


Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering frå 


sakkunnig nemnd og tildeler han tittel og løn som professor med verknad frå 


15.09.2011. 


 


Sak 84/12 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2011 – i fagområdet 


medisin (farmakologi) ved Institutt for indremedisin – godkjenning av 


vurdering fra sakkyndigkomiteen – unntatt offentlighet 


  Saksforelegg av 30.8.2012 (ephorte 11/11021) 


 


Saken ble trukket. 


 


 


Sak 85/12  Utlysing – professor/førsteamanuensis 100 % i medisin (patologi) ved Gades 


institutt  


  Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 12/9649) 
 


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som 


professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (patologi). En forutsetter at 


Gades institutt har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen 


budsjettramme.  


  


2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard 


for utlysning/stillingsomtale. 
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Sak 86/12 Utlysing – professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (lungemedisin) ved 


Institutt for indremedisin 


  Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 12/8042) 


 


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som 


professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (lungemedisin). En forutsetter 


at Institutt for indremedisin har budsjettmessig dekning for stillingen 


innenfor egen budsjettramme.  


  


2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard 


for utlysning/stillingsomtale.  


 


Sak 87/12 Utlysing – professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (øre-nese-hals) ved 


Institutt for kirurgiske fag  


  Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 12/8701) 


    


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som 


professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (øre-nese-hals). 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 utlysning/stillingsomtale. 


 


 


Sak 88/12 Utlysing – professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeveortopedi) 


ved Institutt for klinisk odontologi 


  Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 12/8927) 


    


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som 


professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeveortopedi). 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 utlysning/stillingsomtale.  


 


Sak 89/12 Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i medisin (samfunnsmedisin) ved Institutt for 


samfunnsmedisinske fag – unntatt offentlighet 


  Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 11/10036 ) 


Saken er unntatt offentlighet 
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Sak 90/12 Tilsetting – professor (100 %) i medisin (fysioterapivitenskap) ved Institutt 


samfunnsmedisinske fag – unntatt offentlighet 


  Saksforelegg av 31.8.2012 (ephorte 11/6991) 


 Saken er unntatt offentlighet 


 


Sak 91/12 Evaluering og bedømmelse av forsker som har fått tildelt stipend fra Bergens 


forskningsstiftelse – innstilling om tilsetting som professor i medisin 


(immunologi) ved Gades institutt – uten forutgående kunngjøring (kallelse) – 


unntatt offentlighet 
Saksforelegg av 13.8.2012 (ephorte 12/320)  


Saken er unntatt offentlighet 


   


Sak 92/12 Fast tilsetting - som førsteamanuensis 100 % i medisin (proteomikk) ved 


Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet 
Saksforelegg av 5.9.2012 (ephorte 11/13127)  


Saken er unntatt offentlighet 


 


Sak 93/12 Fast tilsetting - som førsteamanuensis 50 % i medisin (medisinsk etikk og 


vitskapsteori) ved Institutt for samfunnsmedisinske fag - unntatt offentlighet 
Saksforelegg av 3.9.2012 (ephorte 11/7001) 


Saken er unntatt offentlighet 


 


Sak IV Orienteringssaker 


   n) Fremtidens fakultet – status AG2 og milepælsplan: Synnøve Myhre informerte.  


 


Styret tok sakene til orientering. 


 


 


Sak V Eventuelt 
 


 


Elektronisk utsending:  


 Ønskelig at det ved neste styremøte settes av litt tid til innføring i bruk av 


IPAD til styrearbeid 


 Saksliste med saksforelegg sendes ut i papir 


 Orienteringssaker: hver sak må bokmerkes ved elektronisk utsendelse 
 


 


Ephorte: 12/417 


25.09.12/GEJ 


 








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Styresak: 103/12 


Sak nr.: 2012/7388 MQlte: 17.10.2012 


Evaluering av forskerskoler ved Det medisinsk-odontologiske 

fakultet - Oppf01ging 



Forskerskoleordningen i Norge kom i gang etter at et nordisk evalueringspanel f(1)rst hadde spilt inn 


ideen i forbindelse med at Kvalitetsreformen ble innf(1)rt (St.mld. 35, 2001-2002). Ved Det medisinsk


odontologiske fakultet ble den f(1)rste forskerskolen opprettet i 2005. I 2011 gjennomf(1)rte UiB en 


evaluering av Forskerskoleordningen, og som oppf(1)lging av denne, vedtok Forskningsutvalget ved 


Det medisinsk-odontologiske fakultet (FU) h(1)sten 2011 (FU-sak 48/11) a gjennomf(1)re en evaluering 


av forskerskoleordningen ved fakultetet. 


En arbeidsgruppe som besto av Eyvind R(1)dahl, Anne Isine Bolstad, Aurora Martinez og Robert 
Bjerknes har utarbeidet rapporten. Rapporten (vedlagt) ble levert i juni 2012, og har vcert dr(1)ftet i 
Programutvalg for forskerutdanning og i FU. 


Arbeidsgruppen konkluderer slik - kort oppsummert: 


• 	 Forskerskoler b(1)r fortsette a vcere et supplement til forskerutdanningen ved MOF 
• 	 Forskerskoler b(1)r forankres pa og drives av instituttene 


• 	 Aile forskerskoler b(1)r beskrives i et eget programdokument som inneholder 
o 	 Beskrivelse av hvordan forskerskolen er organisert inkludert instituttforankring og 


hvilke fagmilj(1) og samarbeidspartnere som inngar 
o 	 Beskrivelse av faglige og administrative ressurser i forskerskolen, inkludert navn pa 


forskerskoleleder og administrativ kontaktperson, og evt. plan for rullering av dette. 
o 	 Beskrivelse av driftsmodell inkludert finansiering av forskerskolens aktiviteter 
o 	 Aktivitetsplan (bade over kurs med studiepoeng og andre aktiviteter) 
o 	 Opptakskrav og malgruppe 


• 	 Aile forskerskoler b(1)r opprettes og nedlegges av fakultetsstyret 
• 	 Ny forskerskoleordning ved MOF b(1)r implementeres samtidig med ny fakultetsorganisering 


implementeres, dvs. fra januar 2013 


Forskningsutvalget gjorde f(1)lgende vedtak i sitt m(1)te 19. september: 


1. 	 Forskningsutvalget slutter seg til hovedkonklusjonene i arbeidsgruppens rapport om 
forskerskoleordningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


2. 	 Forskningsutvalget mener det er hensiktsmessig at en ny forskerskoleordning 
implementeres samtidig med ny instituttstruktur, og at tidsplan for godkjenning av nye 
og gjenoppnevning av eksisterende forskerskoler b(1)r gjennomf(1)res i l(1)pet av varen 
2013. 


3. 	 Saken oversendes fakultetsstyret for endelig avgj(1)relse. 







I juni ble det sendt ut et informasjonsnotat til instituttene, der en plan for oppf01ging av rapporten 
ble skissert. Notatet er vedlagt saken. I denne planen ble det lagt opp til en tidsplan der godkjenning 
av nye og gjenoppnevning av eksisterende forskerskoler skulle gjennomf0res i 10pet av h0sten 2012. 
Forskningsutvalget fant dette uhensiktsmessig, og anbefaler i sitt vedtak (sitert over) at 
implementering gj0res i 10pet av varen 2013, slik at det blir de nye instituttene som s0ker om 
godkjenningene. Det vii bli sendt ut ny, oppdatert informasjon til instituttene i etterkant av 
fakultetsstyrets vedtak. 


Forslag til vedtak 


1. 	 Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til hovedkonklusjonene i 
arbeidsgruppens rapport om forskerskoleordningen ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet. 


2. 	 Styret mener det er hensiktsmessig at en ny forskerskoleordning implementeres samtidig 
med ny instituttstruktur, og at tidsplan for godkjenning av nye og gjenoppnevning av 
eksisterende forskerskoler b0r gjennomf0res i 10pet av varen 2013. 


Vedlegg 


Rapport fra arbeidsgruppe 
Notat til instituttene (juni 2012) 
Saksforelegg Forskningsutvalget 19. september 2012 


8.10.2012/tool 







Forskerskoleordningen 



ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Rapport fra arbeidsgruppe 


Juni 2012 


Bakgrunn 


I 2011 gjennomfltlrte Universitetet i Bergen en evaluering av forskerskoleordningen. Resultatet 


av evalueringen var en rapport som kom ut i mai 2011, og ble sendt pa hltlring til fakultetene. 


Etter hltlringsrunden, sluttet Forskningsutvalget ved UiB i november 2011 seg til rapportens 


anbefalinger, samtidig sam det ble vedtatt a utarbeide et felles sett med kriterier for opprettelse 


av forskerskoler. 


Sam ledd i fakultetets oppfltllging av dette arbeidet, nedsatte Forskningsutvalget ved Oet 


, medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) i sitt mltlte 30. november 2011 ned en arbeidsgruppe 


som skulle ga gjennom fakultetets forskerskoleordning med hensyn til organisering, finansiering, 


opptak og aktiviteter. Arbeidsgruppen fikk frist til utgangen av mai 2012 med a avslutte arbeidet. 


Arbeidsgruppens medlemmer har vcert prodekan Robert Bjerknes, Aurora Martinez Institutt for 


biomedisin (IBM), Eyvind Rltldahllnstitutt for klinisk medisin (IKM), Anne Astrltlm Institutt for 


klinisk odontologi (lKO). Astrltlm ble senere erstattet av Anne Isine Bolstad i forbindelse med at 


Astrltlm ble ny instituttleder ved IKO. Sekretcerfunksjonen for komiteen har ligget til 


Forskningsadministrativ seksjon. 


M~tevirksomhet og arbeidsmate 


Gruppen har hatt 5 mltlter i IltIpet av varen 2012. I tillegg til interne arbeids- og dr0ftingsm0ter, 


har det vcert ett mltlte der aile forskerskolelederne var invitert, og ett mltlte med leder for 


Programutvalg for forskerutdanning, der tema var kursportef0ljen. 


I forkant av m0tene med forskerskoleledere og programutvalgsleder, var det sendt ut et 


spltlrreskjema for a kartlegge status for de ulike forskerskolene, samt for a fa en oversikt over 


hvordan de selv vurderer sin aktivitet. Omtalen av dagens forskerskoler under er i star grad 


basert pa denne egenrapporteringen. 
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Etter siste m¢te i arbeidsgruppen rapporten har blitt sirkulert pa epost til aile gruppens 


medlemmer for de siste justeringene. 


Omtale av dagens forskerskoleordning 


Forskerskolene ved MOF er sva:rt ulike i st¢rrelse og organisering, og har ogsa sva:rt ulikt tilbud 


til sine kandidater. I st¢rrelse varierer forskerskolene fra aomfatte aile kandidater ved tre 


institutter, til bare aha til bud til kandidater fra deler av ett institutt. Andre forskerskoler kan 


forstas sam instituttenes mate a organisere forskerutdanningen pa, uten at de har definerte 


til bud utover den ordina:re forskerutdanningen. 


Noen forskerskoler tilbyr organisert oppla:ring i form av formaliserte godkjente forskerkurs, 


mens andre tilbyr i hovedsak faglig-sosiale aktiviteter i form av seminarer og nettverkslunsjer. 


Fakultetet har i dag ikke en samlet oversikt over hvilke kandidater sam er med i de enkelte 


forskerskolene, da det ikke er enhetlige opptaksrutiner. 


Forskerskoler sam er drives av fagmilj¢er ved MOF blir omtalt under. I tillegg beskrives to 


tverrfakulta:re forskerskoler der bidraget fra MOF er noe ulikt. Det skal ogsa nevnes at en del 


ph.d.-kandidater og ansatte ved MOF bidrar i de to nasjonale forskerskolene BioStruct 


(koordinert fra Universitetet i Troms¢) og Forskerskolen i medisinsk avbildning (koordinert fra 


NTNU). 


Forskerskolen i translasjonell kreftforskning 


Forskerskolen i translasjonell kreftforskning ble opprettet i 2004 og omfatter forskergrupper ved 


IBM. Forskerskolen fikk en stipendiatstilling ved opprettelsen, og den har i tillegg mottatt 


konferansest¢tte. Forskerskolen har arlig organisert en konferanse (Bergen Conference on 


Cancer Research), samt invitert gjesteforelesere 2-3 ganger i aret. Forskerskolen arrangerer et 


kurs i tumorbiologi, sam er registrert pa masterniva (BMED331 Tumorbiologi). Forskerskolen har 


etter egen vurdering ikke fungert slik den opprinnelig var tenkt, og mener selv at den kanskje b¢r 


nedlegges. 


Bergen Research School in Inflammation 


Denne forskerskolen ble opprettet i 2005 og drives gjennom Broegelmanns 


forskningslaboratorium. Forskerskolen har hatt stipendiatressurser, og i tillegg bruker ansatte 


ved Gades institutt og Broegelmanns forskningslaboratorium deler av sin tid pa driften. 


Kandidatenes tilknytning til forskerskolen er i dag ikke formalisert. Forskerskolen driver fem kurs, 


sam gir totalt 29 studiepoeng pa ph.d.-niva: 
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HUIMM901 Project seminars 3 stp. 
HUIMM902 Journal club and watch 3 stp. 
HUIMM903 Human immunobiology - Research School 10 stp. 
HUIMM905 Advanced immunology course - thematic 3 stp. 
HUIMM906 Immunological methods- Research School 10 stp. 


De to st0rste av disse kursene gis som fellesundervisning med masteremner, men med ulike 


vurderingsformer. To av kursene er seminarserier som gar kontinuerlig he Ie aret. 


Forskerskolens egenvurdering er at den fungerer bra, og vii arbeide for a 0ke deltagelsen i 


forskerskolen. 


Forskerskolen i klinisk medisin 


Forskerskolen i klinisk medisin ble opprettet i 2005 og drives av fire partnere, IKF, IKM, IFI og 


Heise Bergen. Hver av disse partnerne bidrar med driftsmidler (25.000 kroner hver i 2011), i 


tillegg til at en stipendiat benytter deler av arbeidsplikten sin til arbeid ved forskerskolen. 


Forskerskolen har et styre som bestar av visestyrerne ved de tre instituttene, en representant fra 


Heise Bergen, en stipendiat fra hvert institutt, en postdoktor, samt en administrativ fra ett av 


instituttene (rulleres hvert annet arlo 


Forskerskolen arrangerer ikke forskerutdanningskurs eller seminarserier, men to til tre 


nettverksm0ter hvert semester (lunsj og faglig innlegg), og en arlig ukelang presentasjon av 


postere og muntlige innlegg fra kongresser, hvor de beste far priser. Dette er ogsa et 


profileringstiltak, da posterne star i foajeen i Sentralblokken. 


Forskerskolen vurderer selv at den fungerer godt som nettverksbygger og formidler av 


resultater, men 0nsker i tillegg a etablere kurspakker for kandidatene. 


Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag 


Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag er opprettet ved ISF, og er i dag instituttets mate a 


organisere forskerutdanningen pa. En stipendiat har 25 % pliktarbeid ved forskerskolen, og i 


tillegg har instituttet allokert administrative ressurser til forskerskolen. 


Forskerskolelederfunksjonen inngar i arbeidet for visestyrer for forskning ved ISF. 


Forskerskolen arrangerer temam0ter og minikurs etter 0nske fra kandidatene, og det er etablert 


en 0vingsarena for muntlige presentasjoner der kandidatene presenterer for hverandre. Det har 


va=rt fa rene sosiale aktiviteter i regi av forskerskolen. ISF tilbyr i dag kurs som utgj0r til sammen 


53 studiepoeng pa ph.d.-niva: 


MEDSTATA Medisinsk statistikk med STATA 2 stp. 
MEDSTATllnnf0ringskurs i statistikk for forskere i medisin 6 stp. 
MEDSTAT2-B Regresjonsmodeller i medisinsk forskning 6 stp. 
MEDSTAT3 Analyse av longitudinelie data med Stata 2 stp. 
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MEDEPIDEM Innf~ring i epidemiologiske prinsipper og metoder 6 stp. 



MEDEVMAL Evaluering av maleegenskaper 3 stp. 

MEDKVFORSK Kvalitative forskningsmetoder teori og praktiske ~vinger 5 stp. 

MEDGRSAM1 Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisin og helsevitenskapelig forskning 1. 2 stp. 



MEDGRSAM2 Grunnlagsproblemer ...2 2 stp. 

MEDGRSAM3 Grunnlagsproblemer ...3 2 stp. 

MEDGRSAM4 Grunnlagsproblemer ...4 2 stp. 

MEDGRSAMESSA Grunnlagsproblemer... Essay 1 stp. 

MEDSYKVIT Uvshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus pa Pierre Bourdieus forstaing, 

metodologiske refleksjonar og praktiske tiinCErming 7 stp. 

MEDSYKVIT2 Uvshistorieforskning og kvalitative intervju med fokus pa Francine Muel-Dreyfus sin 



metodologiske tiinCErming 7 stp. 



Forskerskolen i internasjonal helse 


Forskerskolen i internasjonal helse ved SIH er en engelskspraklig forskerskole. 



Hovedmalsettingen med forskerskolen er a skape et godt faglig forskerutdanningsmilj~ innen 



internasjonal helse. Det er ca. 40 ph.d.-kandidater, og h~y andel internasjonale studenter i 



forskerskolen. Forskerskolen ma sees pa som SIHs totale engasjement i forskerutdanningen. Den 



inkluderer saledes kurs og seminarer. De fleste vitenskapelige ansatte deltar i enkelte eller flere 



av aktivitetene. Pa grunn av den h~ye andelen kvotekandidater, er aile kurs lagt pa masterniva: 



INTH301 Basic Course in Research Tools and Theory 6 stp. 

INTH302 Epidemiology 6 stp. 

INTH304 Major Health Problems in Developing Countries 6 stp. 

INTH310 Introduction to Occupational Hygiene 6 stp. 

INTH313 Globalisation and Health 5 stp. 

INTH316 The Health Systems 6 stp. 

INTH321A Experimental Epidemiology 5 stp. 

INTH323A Qualitative Methods for International Public Health 3 stp. 

INTH325 Culture and Psychopathology - Mental Health in a Cross-Cultural Perspective 3 stp. 

INTH326 Research Seminars at CIH Including two Presentations 6 stp. 

INTH328A Global TB Epidemiology and Intervention 2 stp. 

INTH329 Global HIV Epidemic and Research Challenges to Improve Prevention 5 stp. 

INTH331 Monitoring of Chemical Factors 9 stp. 

INTH332 Preventive Measures of Chemical Factors 3 stp. 

INTH333 Biological Factors in the Working Environment 3 stp. 

INTH334 Noise and Vibrations 6 stp. 

INTH335 Ionizing and Non-Ionizing Radiation - Electromagnetic Fields 1,5 stp. 

INTH336 Indoor Climate 3stp. 

INTH337 Safety Risk Assessment 4,5 stp. 

INTH356 Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies 5 stp. 
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Tverrfakultcere forskerskoler med deltagelse fra MOF 


Forskerskolen i Integrated Neuroscience (IGSIN) 


Forskerskolen i Integrated Neuroscience ble startet sam et samarbeid mellom fagmilj0er ved Det 


psykologiske fakultet og MOF. Leder av IGSIN er ansatt ved Det psykologiske fakultet, mens til 


sammen fem professorer fra de to fakultetene bidrar i driften av forskerskolen. Det psykologiske 


fakultet bidrar i dag med 50.000 kroner arlig til drift og ca. 20 % administrative ressurser til 


forskerskolen.. 


Forskerskolen har et styre pa fem personer, tre fra MOF og to fra Psykologisk fakultet, men 


drives til daglig av forskerskoleleder. 


Forskerskolen har et 6 studiepoengs kurs sam aile kandidater knyttet til forskerskolen tar, og 


bidrar ellers til den 0vrige kursportef0ljen pa Det psykologiske fakultet. I tillegg arrangeres en 


seminarserie, der kandidatene legger fram sine prosjekter for hverandre, og det inviteres 


gjesteforelesere. 


Forskerskolen i molekylcerbiologi og bioinformatikk (MeB) 


Forskerskolen i molekyli:Erbiologi og bioinformatikk er koordinert ved Det matematisk


naturvitenskapelige fakultet og er et tilbud for doktorgradskandidater i molekyli:Erbiologi og 


bioinformatikk. Forskerskolen er et samarbeid mellom Computational Biology Unit (MN). 


Institutt for informatikk (MN), Molekyli:Erbiologisk institutt (MN), IBM (MOF) og Sars 


International Centre for Marine Molecular Biology. IBM bidrar med midler og li:Erekrefter inn i 


denne forskerskolen, og flere av instituttets kandidater er deltakere i forskerskolen. 


Forskerskolen arrangerer et grunnkurs om forskning innen molekylcerbiologi og bioinformatikk, og 


arrangerer i tillegg flere andre kurs, seminarer og workshops. 


Institutt for biomedisin arrangerer forskerkurset BMED904 Matrixbiologi (3 studiepoeng) som retter 


seg hovedsakelig mot kandidater fra denne forskerskolen. 


Universitetet i Bergens krav til forskerskoler 


I trad med UiB sin evaluering av forskerskoleordningen fra 2011, skal fakultetene godkjenne 


forsU3tte forskerskoler fra institutter, en gruppe institutter eller tverrfakulti:Ere initiativ. UiB har 


fulgt dette opp med en dr0ftingssak i Forskningsutvalget (FU-sak 09/12) der noen rammer for 


opprettelse og drift av forskerskoler skisseres. Disse inkluderer: 
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Strukturkriterier 


1. Forskerskolen skal ha et minimum antall kandidater som deltar i forskerskolen. 


2. Forskerskolen skal ha et minimum antall veiledere og forelesere. 


3. Det skal foreligge et program for forskerskolen, og dette skal inneholde kursplan, 


undervisningsplan og definerte workshops og samlinger. 


4. Forskerskolen skal ha en definert tidshorisont og avtale om fordeling av ansvar i de tilfeller der 


det er flere forskergrupper, institutter og fakulteter involvert. Dette vii ogsa ha betydning for 


finansieringsplanen for forskerskolen. 


5. Rammer for finansiering og oppbygging defineres av de respektive fakultet. 


Forskerskolene vii ha som utgangspunkt at en organiserer allerede tilgjengelige ressurser ved 


institutter og fakulteter pa en optimal mate. Opprettelse av en forskerskole vii i utgangspunktet 


ikke bety at en tilf¢rer institutt og fakultet st¢rre faglig kompetanse i form av ¢kte ressurser, 


men at det er organiseringen i seg selv som vii gi en merverdi. Merkostnader som f¢lge av 


etablering av en forskerskole vII vcere kostnader forbundet med workshops og samlinger samt 


eventuelle eksterne foredragsholdere. 


6. Fakultetene kan definere forskerskolene som satsningsomrader og ¢remerke midler dersom 


dette er innenfor fakultets strategiske prioriteringer. 


7. Ved etablering av en forskerskole ma ansvarsforholdene avklares. Dette gjelder bade 


finansielt, organisatorisk og faglig ansvar, og dermed ma det vcere klart: 


- Hvem som utgj¢r ledelsen for forskerskolen 


- Hvor forskerskolen er forankret 


- Hvordan skal oppgaver og finansiering organiseres 


Kval itetskriterier 


Aile forskerskoler b¢r ha sammenbindende tematikk som ramme, evt. sub-temaer som bygger 


opp under et felles hovedtema. Forskerskolene er en unik mulighet til a samle felles faglig 


spisskompetanse og bringe denne videre til et bredere utvalg av kandidater enn i enkeltgrupper 


og fagmilj¢er. 


Gjennom etablering av forskerskoler vii en ved UiB oppna: 


1. Styrket lceringsmilj¢ som overordnet mal. 
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2. ({)kt samarbeid mel 10m uHke forskergrupper og enkeltforskere innenfor institutt, fakultet og 


UiB, noe som sekundcert vii 0ke kvaliteten pa vitenskapelig arbeid og nettverksbygging. 


3. Skape et dynamisk faglig og sosialt fellesskap. Mange av ph.d-kandidatene som ikke er 


tllknyttet til en forskerskole jobber tett opp mot forskergrupper eller enkeltforskere. Etablering 


av en forskerskole vii skape et sosialt fellesskap og en arena for faglig kompetanseutveksling og 


diskusjon. Et faglig og sosialt felleskap er med pa adanne grunnlaget for fremtidige nettverk


som en ramme for 0kt forskningssamarbeid og !2lkt kvalitet for forskning. 


4. Forskerskolen skal gi merverdi - noe i tillegg til enkeltkursene som tilbys hver for seg. 


5. Bruk av forumet for forskerskoleledere som m0teplass for videreutvikling av forskerskolene. 


6. Flerfaglig samarbeid. Organisering av ressurser inn i forskerskoler er ment a gi en merverdi 


uavhengig om det er en smal faglig forskerskole innenfor et institutt eller om det er en 


interfakultcer/nasjonal forskerskole. 


Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger 


Gjennom arbeidet har arbeidsgruppen merket seg at forskerskoleordningen har gitt en godt og 


nyttig bidrag til forskerutdanningen ved MOF, men at dagens tilbud ikke nar aile ph.d.


kandidater ved fakultetet. I tillegg preges forskerskoleaktiviteten av en svcert ulik organisering og 


at de ulike forskerskolene har prioritert ulike aktiviteter. Arbeidsgruppens anbefalinger om 


hvordan forskerskoleordningen ved MOF kan videreutvikles har tatt utgangspunkt i dette. 


1) Forskerskolenes plass i forskerutdanningen ved MOF 


Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i at ansvaret for a drive forskerutdanningen, inkludert a 


arrangere forskerkurs, avholde midtveisevaluering, og skape faglige og sosiale nettverk for ph.d.


kandidatene, Iigger i linjen, pa institutt og fakultet. Det betyr at aile ph.d.-kandidater skal ha et 


fullverdig forskerutdanningstilbud, uavhengig om de deltar i en forskerskole eller ikke. 


Arbeidsgruppen mener saledes at forskerskolene rna ses som et supplement til den ordincere 


forskerutdanningen, og at forskerskolene forankres pa instituttniva. Flere institutter kan ga 


sammen om a drive en forskerskole. Forskerskoler ved MOF kan innga som lokale noder i 


tverrfakultcere, nasjonale eller internasjonale forskerskoler. 
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Pa lengre sikt anbefaler gruppen at det skal finnes forskerskoler med tilbud som er relevant for 


flertallet av ph.d.-kandidatene ved MOF. 


2) Organisering 


Arbeidsgruppen anbefaler at forskerskolene ved MOF kan vcere av ulikt format og st(2lrrelse, men 


at hver forskerskole skal beskrive sin virksomhet i et programdokument. Det gjelder bade ved 


videref(2lring av eksisterende forskerskoler og ved evt. opprettelse av nye. 


Ordningen med at aile forskerskoler beskrives i et programdokument, vii bade f(2lre til 


bevisstgj(2lring blant de som driver skolen og fortelle kandidatene om den enkelte forskerskole er 


aktuell a delta i eller ikke. Beskrivelsen av hver enkelt forskerskole b(2lr inneholde informasjon om 


ansvarsforhold, aktivitetsniva (kurs, workshops, seminarer, nettverksaktiviteter), hvilke faglige 


ressurser skolen har, bade interne og eksterne, og hvor mange kandidater forskerskolen vii ha 


kapasitet til a ta imot. 


Fordeling av ansvar for de ulike delene av forskerskolens drift ma vcere avklart og fremga av 


beskrivelsen av forskerskolen. Det skal vcere oppnevnt en forskerskoleleder og en administrativ 


kontaktperson for forskerskolen. Forskerskoleleder rapporterer til instituttleder. Dette skal ikke 


vcere nye stillinger, men funksjoner som legges til eksisterende stillinger. 


Selv om forskerskoler kan ga pa tvers av flere institutter, anbefaler arbeidsgruppen at hver 


forskerskole formelt skal ha tilknytning til ett institutt. Det vii vcere naturlig at forskerskoleleder 


og administrativt ansvarlig er tilknyttet hjemmeinstituttet, men ledelsen av forskerskolen kan ga 


pa rundgang/aremal, dersom dette er beskrevet i programdokumentet for forskerskolen. 


3) Opptak 


Arbeidsgruppen mener at opptak til en forskerskole b(2lr gj(2lres i forbindelse med opptak til 


forskerutdanningen. Dette kan lett l(2Ises ved at det er et felt i opptaksskjemaet der man krysser 


av for om man skal knyttes til en forskerskole, og evt. hvilken. Kandidatens 


forskerskoletilh(2lrighet skal registreres i de n(2ldvendige administrative systemer (minimum i 


Felles Studentsystem - FS), slik at fakultetet og instituttene til enhver tid har oversikt over hvilke 


kandidater som h(2lrer til den enkelte forskerskole. Det b(2lr imidlertid ogsa vcere mulig a knyttes 


til forskerskole etter opptak i forskerutdanningen, og det b(2lr da vcere forskerskolen selv som 


gj(2lr opptaket og registrerer det de n(2ldvendige stedene. Praktiske rutiner for dette ma 


utarbeides og informasjon om de enkelte forskerskolenes opptakskrav og -rutiner ma vcere 


tilgjengelig pa fakultetets nettsider. 


Den enkelte forskerskole ma definere sine opptakskrav, samt eventuelle krav til aktiviteter i 


forskerskolens regi, som kandidaten skal eller b(2lr gjennomf(2lre i l(2Ipet av forskerutdanningen. 
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4) Aktivitetstilbud 


En viktig funksjon for mange forskerskoler er a tilby kandidatene et faglig nettverk utover 


kandidatenes egne forskningsgrupper, gjerne ogsa nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsgruppen 


mener at slike aktiviteter b(llr konkretiseres i programplanen, i tillegg til kursplan og definerte 


workshops og samlinger med eksterne foredragsholdere. 


Arbeidsgruppen mener at tilbudet av forskerkurs ved MOF skal vcere organisert gjennom 


linjeorganisasjonen, og det er dermed instituttene som b(llr vcere ansvarlig for kurstilbudet. 


Programutvalget for forskerutdanning og fakultetet b(llr i samarbeid identifisere hvilke kurs det 


er behov for, og bestille disse fra instituttene der fagkompetansen ligger. Instituttene kan da selv 


velge hvilke kurs de (lInsker a levere via forskerskolene, og om disse egner seg for nasjonal eller 


internasjonal deltakelse, gjerne gjennom nasjonale forskerskoler. Hvilke kurs som er knyttet til 


forskerskolene skal fremga av programbeskrivelsen for den enkelte forskerskole. 


Det kan vcere naturlig at forskerskolene har enkelte aktiviteter som det forventes at kandidatene 


som er tatt opp ved forskerskolen deltar pa, mens andre aktiviteter og kurs kan vcere valgfrie. I 


trad med UiBs handlingsplan for forskerutdanningen vii det ikke vcere anledning til a ekskludere 


kvalifiserte kandidater for a delta pa formelle forskerkurs selv om disse arrangeres gjennom en 


forskerskole og den primcere malgruppen er fagmilj(llets egne kandidater. 


5) Drift 


Forskerskoler som godkjennes (dvs. opprettes eller videref(llres) av MOF etter de kriteriene som 


fakultetet bestemmer, b(llr sikres en stabil drift og ha forutsigbar finansiering. 


Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i UiBs sentrale f(llringer om at forskerskoledrift betyr at en 


organiserer allerede tilgjengelige ressurser ved institutter og fakulteter pa en optimal mate. 


Opprettelse av en forskerskole vii i utgangspunktet ikke bety at en tilf(llrer institutt og fakultet 


st(llrre faglig kompetanse i form av (lIkte ressurser, men at det er organiseringen i seg selv som vii 


gi en merverdi. 


Arbeidsgruppen mener likevel at de institutter som velger a benytte forskerskoler i 


forskerutdanningen b(llr avsette en definert ressurs til hhv. forskerskoleleder og administrativ 


st(lltte. Forskerskolene b(llr i tillegg ha midler som kan benyttes til f.eks. a arrangere workshops 


og samlinger, samt a invitere eksterne foredragsholdere. Til sin drift b(llr forskerskolene derfor fa 


et driftstilskudd. Dette kan komme fra institutt og andre samarbeidspartnere, men scerlig om en 


forskerskole bidrar med a arrangere forskerkurs ({900-niva») mener arbeidsgruppen at 


fakultetet ogsa b(llr bidra (lIkonomisk til driften. 


Tidligere ars praksis om at noen forskerskoler fikk tildelt ressurser fra fakultetet eller UiB i form 


av ph.d.-kandidaters arbeidsplikt er avsluttet, og arbeidsgruppen st(lltter dette. Et institutt star 


imidlertid helt fritt til a bestemme at enkeltstipendiater far hele eller deler av sin arbeidsplikt 


9 







knyttet til instituttets forskerskole. Dette b(llr fremga av beskrivelsen av forskerskolen om dette 


inngar i driftsmodellen. 


6) 	 Implementering 


Arbeidsgruppen mener det vii va=re naturlig a implementere ny ordning for forskerskolene ved 


MOF i forbindelse med at den nye organisasjonsmodellen i Framtidens Fakultet implementeres 


fra januar 2013. S(Ilknad om videref(llring, opprettelse og eventuelt nedleggelse av forskerskoler 


b(llr behandles f(llrst i Programutvalg for forskerutdanning og deretter vedtas i fakultetsstyret. 


Arbeidsgruppen anbefaler at det brukes en egen mal ved S(llknad om opprettelse av en 


forskerskole ved MOF og har utarbeidet et forslag som er lagt ved (vedlegg 1). 


Arbeidsgruppen anbefaler i tillegg at de forskerskolene som (Ilnskes videref(llrt fra 2013, rna lage 


beskrivelser av sine forskerskoler etter samme mal, og innen en frist som meddeles 


forskerskolene, slik at de kan godkjennes etter ny ordning innen utgangen av 2012. 


Oppsummering av arbeidsgruppens anbefalinger: 


Forskerskoler b(llr fortsette avcere et supplement til forskerutdanningen ved MOF 


Forskerskoler b(llr forankres pa og drives av instituttene 


Aile forskerskoler b(llr beskrives i et eget programdokument som inneholder 


o 	 Beskrivelse av hvordan forskerskolen er organisert inkludert instituttforankring og 


hvilke fagmilj(ll og samarbeidspartnere som inngar 


o 	 Beskrivelse av faglige og administrative ressurser i forskerskolen, inkludert navn pa 


forskerskoleleder og administrativ kontaktperson, og evt. plan for rullering av dette. 


o 	 Beskrivelse av driftsmodell inkludert finansiering av forskerskolens aktiviteter 


o 	 Aktivitetsplan (bade over kurs med studiepoeng og andre aktiviteter) 


o Opptakskrav og malgruppe 


Aile forskerskoler b(llr opprettes og nedlegges av fakultetsstyret 


Ny forskerskoleordning ved MOF b(llr implementeres samtidig med ny fakultetsorganisering 


implementeres, dvs. fra januar 2013 


Bergen, 18. juni 2012 


Robert Bjerknes Aurora Martinez Eyvind R(Ildahl Anne lsine Bolstad 
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Vedlegg 1: Forslag til skjema for programbeskrivelse I s0knad om aapprette farskerskale ved MOF 


PROGRAMBESKRIVELSE / S0KNAD OM GODKJENNING AV FORSKERSKOLE 



DEi MEDISINSK-ODONiOLOGISKE FAKULiEi 



(Sendes fakultetet i Ephorte via ansvarlig institutt) 


Dell: Forskerskolens tilh(2trighet 


Farskerskolens navn: 
Forskerskolen skal tilknyttes 
(institutt): 
Farskerskoleleder: 
Navn pa administrativ 
kontaktperson: 
Forventet antall kandidater i 
forskerskolen (kapasitet): 
Forventet antall veiledere 
sam knyttes til forskerskolen: 


Del 2: Faglige forhold 
Beskriv forskerskolens faglige innhold. Fyll inn hvilke fagmilj0 som bidrar, hvem som har ansvar for 
hva, malgruppe, samarbeidspartnere, eventuelle ambisjoner for nasjonal status osv. Beskriv ogsa 
Iceringsmilj0et, og hvordan forskerskolen gir kandidatene merverdi sammenlignet med af01ge et 
ordincert ph.d.-10P uten forskerskoletilknytning. 
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Del 3: Ressurser 
Oppgi hvilke fagpersoner som bidrar i forskerskolen, og hva de bidrar med. 
Oppgi ogsa hvordan forskerskolen skal driftes og forventet budsjett. 


Del 4: Aktivitetsplan 
Oppgi hvilke aktiviteter som skal innga i forskerskolen, herunder hvilke ph.d.-kurs (godkjente kurs pa 
900-niva) forskerskolen arrangerer, og eventuelle konkrete planer for nye kurs. Oppgi ogsa andre 
aktiviteter forskerskolen driver. 


Del 5: Krav til kandidaten 
Oppgi eventuelle opptakskrav. Oppgi hvilke aktiviteter forskerskolen anser at kandidatene er 
forventet a delta pa. 


Signatur forskerskoleleder Signatur ansvarlig institutt (Ieder) 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Senter for internasjonal helse 
Institutt for kirurgiske fag 
Institutt for indremedisin 
Institutt for klinisk medisin 


Institutt for biomedisin 
Gades institutt 
Institutt for klinisk odontologi 
Institutt for samfunnsmedisinske fag 


Referanse Dato 


201217388-TOOL 26.06.2012 


OppfBlging av forskerskoleevaluering ved Oet medisinsk
odontologiske fakultet 


Som en oppf01ging av forskerskoleevalueringen sam Universitetet i Bergen gjorde i 2011 
(Ephortesak 2010/13280), vedtok Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet i sak 48/11 a gjennomf0re en lokal evaluering av sin forskerskoleordning 
(Ephortesak 2011/12131), som skulle vrere ferdigstilt innen utgangen av mai 2012. 


Arbeidsgruppen har na levert sin rapport (se journal post 1). Den ne rapporten vii bli lagt fram 
for Programutvalg for forskerutdanning. Forskningsutvalget og Fakultetsstyret pa h0stens 
f0rste m0ter. 


Arbeidsgruppen anbefaler at aile fakultetets forskerskoler godkjennes av fakultetsstyret, og 
at fakultetets forskerskoler b0r fortsette a vrere et supplement til forskerutdanningen ved 
fakultetet, men at forskerskoler b0r forankres og drives ved instituttene. Videre anbefales det 
at det i 10pet av h0sten 2012 blir gjennomf0rt en prosess der bade eksisterende og 
eventuelle nye forskerskoler ved fakultetet s0ker om godkjenning, og der fakultetsstyret 
vedtar hvilke forskerskoler fakultetet skal ha i siste m0te f0r jul, slik at forskerskolene kan 
fungere fra 1. januar 2013, samme dato som den nye instituttstrukturen trer i kraft. 


Skisse for prosess h0sten 2012 


Fakultetet vii komme tilbake med endelig tidsplan for en godkjenningsprosess dersom 
anbefalingene i rapporten blir tatt til f0lge, men 0nsker allerede na at instituttene orienterer 


Dette er et UiB-internt nolal som godkjennes elektronisk I ePhorte 


Del medisinsk-odontologiske fakultet Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55582086 Postboks 7804 Jonas Lies vei 79 Torunn Hole Olsnes 
Telefaks 55589682 5020 Bergen Bergen 55586673 
post@mofa.uib.no 
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bade ledeme for de eksisterende forskerskolene, og milj0er som eventuelt 0nsker a starte en 
forskerskole om anbefalingene i arbeidsgruppens rapport. Det gj0res samtidig oppmerksom 
pa at det i rapporten finnes et forslag til skjema for s0knad om godkjenning eller videref0ring 
av forskerskoler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, som arbeidsgruppen foreslar at 
skal benyttes for a s0ke om videref0ring eller opprettelse av forskerskoler ved MOF. 


For atfakultetsstyret skal fa anledning til a behandle s0knadene i desember 2012, rna 
s0knadene vcere fakultetet i hende i slutten av november 2012. Instituttene vii fa mer 
informasjon om prosessen etter fakultetsstyret har fattet sitt vedtak i oktober 2012. 


Vennlig hilsen 


Inger Hjeldnes Senneseth 
underdirekt0r Torunn Hole Olsnes 


seniorkonsulent 







Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Forskningsutvalget 


Sak nr.: 2012/7388 


FU-sak: 25/12 


M0te: 19.09.12 


Forskerskoleordningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Oppf01ging av 
rapport fra arbeidsgruppe 


Som ledd i oppf01gingen av UiBs forskerskoleevaluering i 2011, vedtok 
Forskningsutvalget i FU-sak 48/11 at fakultetet skulle gjennomf0re en evaluering av 
forskerskoleordningen ved fakultetet. 


FU nedsatte en arbeidsgruppe som besto av Eyvind R0dahl, Anne Nordrehaug Astr0m, 
Aurora Martinez og Robert Bjerknes. Astr0m ble senere erstattet av Anne Isine Bolstad i 
forbindelse med at Astr0m ble ny instituttleder ved IKO. Arbeidsgruppen ble bedt om a 
utarbeide en rapport innen utgangen av mai 2012. Den ferdige rapporten ble sendt ut til 
instituttene i juni 2012, med melding om at mer informasjon hvordan fakultetet 0nsker a 
f01ge opp rapporten vii f01ge nar Fakultetsstyret har behandlet den (oversendelsesbrev 
vedlagt). 


Rapporten har veert dmftet i Programutvalget, og legges na frem for Forskningsutvalget 
til dmfting. Forskningsutvalget bes ogsa anbefale hvordan rapporten skal f01ges opp. 


Forslag til vedtak 


1. 	 Forskningsutvalget slutter seg til hovedkonklusjonene i arbeidsgruppens 
rapport om forskerskoleordningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


2. 	 Forskningsutvalget mener det er hensiktsmessig at en ny forskerskoleordning 
implementeres samtidig med ny instituttstruktur, og at tidsplan for godkjenning 
av nye og gjenoppnevning av eksisterende forskerskoler b0r gjennomf0res i 
10pet av h0sten 2012. 


3. 	 Saken oversendes fakultetsstyret for endelig avgj0relse. 


03.07.2012 !TOOL 


Vedlegg: 
Informasjonsnotat til instituttene 
Rapport fra arbeidsgruppe 












UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Styresak: 104/12 


Sak nr. : 11/12442 M0te: 17.10.2012 


Opplceringsdelen i ph.d.-programmet. 

Endring i retningslinjer for beregning av studiepoeng 



Programutvalg for forskerutdanning og Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet har i sine m0ter, henholdsvis 23. mai 2012 og 19. september 2012, anbefalt 
endringer i retningslinjene for utregning av studiepoeng i opplCBringsdelen i 
forskerutdanningen. Forslaget innebCBrer konsekvent innf0ring av ECTS-normering for aile 
elementer i opplCBringsdelen , noe som er i overensstemmelse med Forskrift om opptak, 
studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt 
kvalifikasjonsrarnmeverk. ECTS-normering er tatt i bruk ved forskerutdanningen pa de 0vrige 
medisinske fakultetene i Norge, og ved de andre fakultetene pa Universitetet i Bergen. 


For utgreiing av de enkelte endringene og konsekvensene av disse, vises det til 
saksforelegget som ble lagt frem for Programutvalg for forskerutdanning (vedlagt). 


Tidligere vedtak: 


Programutvalget fattet f01gende vedtak 23 . mai : 


Programutvalet godkjenner forslag til revidering av retningslinjer for utrekning av 
studiepoeng i opplCBringsdelen i forskarutdanninga ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet. Saken blir sendt vidare til Forskingsutvalet og deretter fakultetsstyret for 
endelig vedtak . 


Forskningsutvalget faUet f01gende vedtak 19. september: 


1) Forskningsutvalget godkjenner forslag til revidering av retningslinjer for utregning 
av studiepoeng i opplCBringsdelen i forskerutdanningen ved Det medisinsk
odontologiske fakultet. 


2) Saken blir sendt videre til Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for 
endelig vedtak. 


Forslag til vedtak: 


1) 	 Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar reviderte retningslinjer for 
utregning av studiepoeng i opplCBringsdelen i forskerutdanningen ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. 







2) 	 For a sikre god informasjon til de ber0rte, ber fakultetsstyret om at endringene 
kommuniseres til instituttene, kandidatene og veilederne pa fakultetet, bade via 
brev og via fakultetets nettsider. 


Vedlegg: 

Saksforelegg til Programutvalg for forskerutdanning med vedlegg 



4.10.2012/tool 







DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 
PROGRAMUTVAL FOR FORSKARUTDANNING 
MOTE 23.05.12 


SAK 18/12 


Revisjon av retningslinjer for utrekning av studiepoeng i opplreringsdelen i 
forskarutdanninga 


F01gjande punkt vert foresH'ttt revidert (sja utdjuping av det enkelte punkt under): 


1. 	 Fjerning av kreditering for ikkje studiepoengberekna forskarkurs i form av 0.15 



studiepoeng pr. time. 



2. 	 Fjerning av kreditering for deltaking pa forskingsseminar i form av 0.15 studiepoeng 


pr. time. 


3. 	 Retningslinjer for maks antall studiepoeng ein kan oppna innan formidling 



(FORMIDL90 1) for aile kandidatar uavhengig av tidspunkt for opptak. 



1) Mange av ph.d.-kursa som vert tilbode i Noreg og utlandet er ikkje studiepoengberekna. I 
dagens retningslinjer vert de sse ved fakultetet kreditert med O. 15 studiepoeng pr. time. Med 
dagens retningslinjer vii deltaking pa eit forskarkurs pa 7 timar, utan f0rebuande 
arbeid/pensum/eksamen, gje 1 stp. 


Dei medisinske fakulteta ved UiB, UiO, NTNU og UiT bestemte i 2010 at ECTS-standarden 
skal gjelda ved kreditering av forskarkurs. 1 studiepoeng skal ha ein berekna total 
arbeidsbelastning pa 25-30 timars arbeid (inkludert pensllm, eksamen m.m.). Dette er ogsa i 
trad med Grads- og studiereglementet ved UiB og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. 


Det blir foreslatt og endra retningslinjene for kreditering av forskarkurs som ikkje er 
studiepoengberekna, slik at dei samsvarar med ECTS-standaren og UiB sitt regelverk for 
kreditering av studiepoeng. 


2) I dagens retningslinjer krediterer ein ogsa deltakinglmottatt undervisning pa 
forskingsseminar med O. IS stp. pr. time. Det blir med same grunngjevnad som over, foreslatt 
og fjerna kreditering for mottatt undervisningldeltaking for forskingsseminar. 
Forskingsseminara er ofte institusjonsinterne, og b0r derfor bli rekna som del av den ordinrere 
aktiviteten i forskingsgruppa som ikkje inngar i opplreringsdelen. 


3) Ved f0rre revisjon av retningslinjene vart det gjort ei endring i kor mange studiepoeng ein 
kan oppna gjennom formidling. Kandidatar taU opp fdi og med varen 2011 kan fa maks 6 
studiepoeng i formidling (FORMIDL901) godkjent i opplreringsdelen etter dagens 
retningslinjer. Kandidatar tatt opp tidligare kan fa godkjent studiepoeng i formidling i 
opplreringsdelen ogsa utover 6 studiepoeng under FORMIDL901. 


Det blir foreslau og endra retningslinjene pa dette punktet slik at formidlingspoeng utover 6 
studiepoeng ikkje vert godkjent uavhengig av tidspunkt for opptak. Tidspunkt for innf0ring av 



http:23.05.12





dette vii vere 01.01.14. Ein vii da ha retningslinjer som er like for aile kandidatar pa dette 
punktet, uavhengig av semester for opptak. 


Innf.oring av nye retningslinjer: 


• 	 Dei nye retningslinjene blir foreslatt innf.ort for aile nye kandidatar tatt opp fra og med 
01.0l.13. 


• 	 For kandidatar tatt opp f.or 31.12.12 vii dagens retningslinjer vii gjelde t.o .m. 31.12 .13 


(1 ars overgangsfase). 


• 	 Fra 01.01.14 vii dei nye retningslinjene gjelde for aile kandidatar ved fakultetet. 


Bakgrunnen for overgangsordninga er at foresliitt revisjon kan ha konsekvensar for 
godkjenning av den enkelte sin oppla:ringsdel. Kandidatane rna en ten Ia tid til a Ia godkjent 
kurselement basert pa dagens retningslinjer, eller ata kurs som er studiepoengberekna for a 
oppna 30 studiepoeng i oppla:ringsdelen. 


Vedlegg 
1. 	 Forslag til reviderte retningslinjer for utrekning av studiepoeng i oppla:ringsdelen i 


forskarutdanninga ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 


2. 	 Dagens retningslinjer for utrekning av studiepoeng i oppla:ringsdelen i 



forskarutdanninga ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 



Forslag til vedtak: 


Programutvalet godkjenner forslag til revidering av retningslinjer for utrekning av 
studiepoeng i oppla:ringsdelen i forskarutdanninga ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
Saken blir sendt vidare til Forskingsutvalet og deretter fakultetsstyret for endelig vedtak . 


15.05.12 /ANLL 
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OPPLA:RINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK
ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. 
RETNINGSLINJER FOR BEREGNING A V STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. 


Vedtatl av Styret ved Del medisinsk-odontologiskefakultet <data> Erstaller relningslinjer av 9. april 2008, med 
endringer av 23.juni 2010 og 15. desember 2010. Gjelder for kandidaler tall opp fra og med .... 


Det vises til Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, Universitetet i Bergen, § 4.2. Opplceringsdelen. 


Opplreringsdelen i forskerutdanningen bestar av 30 studiepoeng (stp.) som skal planlegges i samrad 
med veileder. Dersom kandidaten bar oppnadd flere enn 30 stp. vii ikke de som overskrider 30 innga i 
opplreringsdelen. Den resterende delen av forskerutdanningen (2,5 arsverk) skal benyttes til 
kandidatens prosjekt. 


Plan for opplreringsdelen skal vrere del av s0knad om opptak til forskerutdanningen, men det er 
naturlig at denne planen i mange tilfeller vii endres underveis. Endringer skal skje i samrad med 
veileder. Det kan s0kes om godkjenning av opplreringsdelen i flere omganger, pa eget skjema (link til 
oppdatert s0kuadsskjcrna). 


F oreldelsesfrist 
Eksamener eHer andre opplreringselementer som ved s0knad om opptak er eldre enn 5 ar ved opptak i 
ph.d.-programmet kan ikke innga i opplreringsdelen. Godkjenning av spesialistutdanning, kurs i 
fors0ksdyrlrere som del av opplreringsdelen, samt opplreringsdel godkjent som del av fuHf0rt 
Forskerlinje unntas fra 5-arsregelen. 


Opplreringsdelens obligatoriske del: 


a. 	 Grunnkurs i medisinsk og belsefaglig forskning: MEDMETI 8 studiepoeng eller INTH30 I 6 
studiepoeng. Omfatter ernner i vitenskapsteori, forskningsetikk og vitenskapelige metoder. 
Tilsvarende kurs fra andre institusjoner kan godkjennes etter srerskilt s0knad. 


b. 	 Formidlingsaktiviteter tilsvarende 6 studiepoeng, som godkjennes sam1et under emnekoden 
FORMJDL901. Aile fonnidlingsaktiviteter rna dokurnenteres sarntidig. Formidling ut over 6 
studiepoeng godkjennes ikke i opplreringsdelen. Se tabell under for hva som kan innga og hvordan 
det skal dokumenteres. 


c. 	 Midtveisevaluering er obligatorisk for kandidater tatt opp fra og med h0stsemesteret 2009. 
Midtveisevalueringen gir 1 studiepoeng, og kan ikke innga som formidlingsaktivitet. 


d. 	 For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngar bruk av fors0ksdyr, er opplrering i bruk av 
fors0ksdyr i medisinsk forskning (MEDVET2) obligatorisk. Tilsvarende kurs fra andre 
institusjoner kan godkjennes etter s0knad. 


Opplreringsdelens valgfrie del: 

En rekke opplreringselementer kan godkjennes i den valgfrie delen av opplreringsdelen 



Forskerkurs 
Forskerkurs kan vrere arrangert av Det medisinsk-odontologiske fakultet, andre fakultet ved 
Universitetet i Bergen eller ved andre universiteter eller h0)'skoler i Norge eller utlandet. Der det 
arrangeres fagrettetlforskningsornraderelatert opplrering pa fakultetet, forutsettes denne a innga i 
opplreringsdelen. 







Deltakelse i forskerkurs uten studiepoengnormering kan godkjennes etter s0knad, for beregning av 
studiepoeng. Godkjenning forutsetter inn levering av dokumentasjon for kursopplegget (timeplan, 
kursbeskrivelse og pensum), samt bevis pa at kandidaten har fullf0rt og bestatt kurset. Kurs krediteres 
etter ECTS-normering (I studiepoeng per 25-30 timers arbeid inkJ. pensumlesing og eksamen). Det er 
dessverre ikke kapasitet til a gi forhandsgodkjenning for denne typen kurs. 


Individuelt pensum 
Der det ikke foreligger kurstilbud eHer andre muligheter for opplrering innen kandidatens forsknings
felt, kan individuelt pen sum (spesialpensum) godkjennes etter forhandss0knad til Programutvalg for 
forskerutdanning. Beskrivelse av spesialpensum skal vrere slik at det er mulig a vurdere innhold, niva 
og omfang. Eksaminasjon gjennomf0res av veileder med en sensor oppnevnt av instituttet. 


Opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon 
Dersom kandidaten reiser ut for a lrere teknikker, utf0re fors0k eller andre faglige aktiviteter, kan 
opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon godkjennes som del av opplreringsdelens valgfrie del. 
Det kreves rapport om oppholdet i etterkant (signert av kandidat og veileder) samt bekreftelse fra 
vertsinstitusjonen pa oppholdets varighet og innhold. 


Klinisk spesialitet godkjent i Norge 
lrmtil en medisinsk eller odontologisk spesialitet godkjent i Norge, kan godkjennes. Annen spesialitet 
kan ogsa vurderes, men bare dersom det kreves master for a fa opptak til spesialistutdanningen. 







Tabell for beregning av studiepoeng i opplreringsdelen 


Kategori Aktivitet Stp. Beskrivelse 
Obligatorisk Grunnkurs: MEDMETI 8 stp. Kandidatene skal ta ett av disse 
del: Grunnkurs: INTH301 6 stp. kursene. 
Grunnkurs I 
Obligatorisk Formidling: FORMIDL901 6 stp. I Formidlingspoeng kan oppnfis ved 
del: Godkjennes samlet. deltakelse pa nasjonal eller 
Formidling internasjonal kongress, ved 


forelesning eller artikkel. Se 


I -
spesifikasjoner under. 


Deltakelse i nasjonal eller 1 stp. pr. fremleggelse, maks 3 stp. 
regional konferanse med kan oppnas pa denne maten. 
fremleggelse (poster eller 
muntlig innlegg). 


I 
Det skal vrere ulike elementer i 
ph.d.-prosjektet som presenteres. 


For a kunne godkjennes i Samme fremleggelse presentert ved 
denne kategorien, mfi flere anledninger vii kun gi uttelling 
arrangementet ha deltakelse og en gang, med mindre det er snakk 
foredragsholdere fra flere om en poster og ett muntlig innlegg. 
institusjoner. Presentasjon av Dokumentasjon: 
forskningsresultater pa 
institusjonsinterne seminarer 
godkjennes ikke som nasjonall 
regional konferanse. 


• Fremleggelsen (poster, 
abstract, power point
presentasjon etc.) og, 


• Programmet for konferansen 
(og evt. utdrag fra 
abstractbok) der deltakelse, 
dato, sted og arrang0r 
fremgar og, 


I 
• Bekreftelse pa deltagelse fra 


konferansearranger dersom 
dette ikke fremgar av 
program met 


Deltakelse i internasjonal 2 stp. pr. fremleggelse, maks 6 stp. 
konferanse med fremleggelse kan oppnfis pfi denne mfiten. 
(poster eller muntlig innlegg). 


Det skal vrere ulike elementer i 
For a kunne godkjennes som ph.d.-prosjektet som presenteres. 
internasjonal konferanse, rna Samme fremleggelse presentert ved 
konferansen ha internasjonal flere anledninger vii kun gi uttelling 
deltakelse og foredragsholdere en gang, med mindre det er snakk 
fra flere land. om en poster og ett muntlig innlegg. 


Dokumentasjon: 


• FremleggeIsen (poster, 
abstract, power point
presentasjon etc.) og, 


• Programmet for konferansen 







I 


(og evt. utdrag fra 
abstractbok) der deltakelse, 
dato, sted og arrang0f 
fremgar og 


• Bekreftelse pa deltagelse fra 
konferansearrang0r dersom 
dette ikke fremgar av 
program met 


Original faglig eller I studiepoeng pr. forelesning, maks 
populrervitenskapelig I 3 stp. kan oppnas pa denne mlHen. 
forelesningstema (minimum 30 I 


minutter) ! Det gis kun ett studiepoeng per 
forelesning selv om den yarer i en 
dobbeltime. 
Dokumentasjon: 


• Bekreftelse fra 
kursansvarliglarrang0r som 
inneholder omfang, dato, 
tittel pa forelesning og hvem 
som var publikum 


Populrervitenskapelig skriftlig I stp. pro artikkel/kronikk, maks 2 
artikkel / kronikk innen eget stp. kan oppnas pa denne maten. 
fagfelt, wikipedia-artikkel 
(min. 1000 ord), eller faglig Dokumentasjon: 
artikkel som ikke utgjar 
grunnlag for opptak eller 


I • Artikkelenl kronikken 


• Ved wikipedia-artikkel rna 
inngar i avhandling. det i tillegg legges ved 


dokumentasjon pa hvordan 
artikkelen sa ut da den ble 
publisert, med dato. 


Obligatorisk Midtveisevaluering 1 stp. Obligatorisk for kandidater tatt etter 
del: (innen 2/3 av ph.d.-perioden) I. august 2009. Kandidat og veileder 
midtveis skal i samarbeid med instituttet 
evaluering avtale tidspunkt dersom semesteret 


som er satt opp i utdanningsplanen 
ikke er hensiktsmessig. 


Dyreforsokskurs MEDVET2 8 stp. Kurs i forsaksdyrlrere (Felasa C), 
kun obligatorisk for kandidater som 
har prosjekter der forsak pa dyr er 
involvert. 


Valgfri del Studiepoengberegnet 
I forskerkurs ved universitet 
eller hayskole 


I 
I 


I Krediteres med det oppgitte ant. stp. 
Dokumentasjon: 


• Bekreftelse pa bestatt leurs 
(kursbevislkarakterutskrift) 


F orskerkurs ved andre 
institusjoner som ikke er 
studiepoengberegnet 


Krediteres etter ECTS-normering (l 
studiepoeng per 25-30 timers arbeid 
ink\. pensumlesing og eksamen). 
Studi~oeng beregnes for hvert kurs 







pa bakgrunn av innsendt 
kursbeskrivelse, pensumliste med 
sidetall, timeplan og bekreftelse pa 
gjennomf0rt kurs fra kursarrang0r. 


Individuelt lesepensum 300 
sider 
gir 
1 stp. 


Maks 10 stp. kan oppnas pa denne 
maten (3000 sider). Etter s0knad til 
Programutvalg for forskerutdanning 
og eksaminasjon ved kandidatens 
institutt. 
Dokumentasjon for s0knad: 


• Pensurnliste med antall sider 


• Begrunnet s0knad fra 
kandidat og hovedveileder 
der niva og omfang er 
beskrevet 


• Anbefaling fra institutt der 
niva og omfang er vurdert 


Stud ie- eller forskningsopphold 
ved utenlandsk institusjon 


1.5 
stp./ 
uke. 


Minimum to ukers opphold. !nntiI 6 
studiepoeng kan oppnas pa denne 
maten. 
Dokumentasion: 


• Rapport om oppholdet, 
signert av kandidat og 
veileder 


• Bekreftelse fra 
vertsinstitusjonen 


Godkjent medisinsk eller 5 stp. Det gis studiepoeng for inntil en 
odontologisk spesialitet spesialitet. Andre enn medisinske I 


odontologiske spesialiteter etter egen 
vurdering, se over. 


Andre aktiviteter Etter begrunnet s0knad til 
Programutvalg for forskerutdanning. 
Dokumentasjon kreves. 












Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Sak nr.: 2012/11359 


Styresak: 102/12 


M0te: 17.10.2012 


Framtidig ledelses- og styringsform ved Det medisinsk-odonto]ogiske 
fakuItetet 


Innledning 
Universitetsstyret behandlet i styresak 5/12 sak om framtidig styringsform ved universitet, 
fakultet og institutt. runiversitetsstyrets vedtak ble det lagt til rette for at fakultetene seiv 
velger sin modell. Modellen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet pa fakultetsniva (tilsatt 
dekan) er omtalt som 'altemativ modell' (tidligere 'pf0veordning'). Nar det gjelder 
rekrutteringsmodell ved instituttene anses vaIgt og tilsatt instituttieder som likeverdige 
ordninger: 


«I. Universitetsstyret stadfester at nav;erende ledelsesforrn pa institusjonsniva fortsetter, jf 
universitetslovens § 10-2 (I), med valg av rektor varen 2013 
2. For rekrutteringsmate av dekan er valg hovedmodell og ansatt dekan alternativ modell. 
Fakultetsstyret kan fremme forslag for uni versitetsstyret om eventuell endring i modell innen 1. 
november 2012, for beslutning h0sten 2012 
3. For rekrutteringsform for instituttledere er ansatt og valgt instituttleder likeverdige ordningcr. Det 
rna v;erc sammc ordning for instituttene ved hvert fakultet. Forslag om eventuell endring i fakultetcts 
ordning fremmes av fakultetsstyret for universitetsstyret innen 1. november 2012» 


Fakultetene ble i brev bedt om a vurdere om de ville fremme forslag om eventuell endring i 
fakultetenes ordninger, med frist innen 1. november. 


Bakgrunn 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har en hatt ordningen med tilsatte instituttIedere i 
to perioder, og ordning med tilsatt dekan i en peri ode. 


r2008 og 2009 ble temaet grundig behandlet ved fakultetet. Fakultetsstyret fikk tre saker om 
temaet; i styresak 103/08 og 145/08 og 8/08. 


I 2008 ble styrings- og ledelsesformer df0ftet pa instituttledermeter, fakuitetsstyremeter og 
strategiseminar med instituttledelse og fakultetsstyre. Fakultetet var videre delarranger av et 
tverrfakultrert seminar om styring og ledelse i Studentsenteret 8. des ember, sammen med Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Detjuridiske fakultet med stor oppslutning. 







I styresak 145108 (vedlagt) ble fakultetets h0ringssvar vedtatt. I styresak 8/09 vedtok 
Fakultetsstyret a videref0re ordningen med tilsatt instituttleder. Det ble ogsa vedtatt a fremme 
muligheten for a tilsette dekan. 


I diskusjonen ved fakultetet var det en klar stemning for tilsatt, enhetlig faglig ledelse ved 
fakultetet. Styrevedtakene var enstemmige. I en unders0kelse utf0rt av Rokkansenteret 
(omtalt i universitetsstyresak 5112) var det klart flertall ved fakultetet for tilsatt instituttleder. 


Modell i kommende periode (august 2013-juli 2017) 
Universitetsstyresak 5/12 om ledelse og styringsform er sendt videre til instituttene. Den er 
diskutert i instituttlederm0tet, og instituttene ble bedt om a vurdere hvordan de ville behandle 
saken ved instituttene. Noen institutter har instituttradsbehandlet saken, andre har diskutert 
den i instituttledelse og med fagmilj0er. 


Fakultetet har ikke fatt forslag om endring av dagens ordning ved institutt og fakultet. 


Fakultetsledelsens samlede vurdering er at ordningen med tilsatte instituttledere fungerer bra 
ved fakultetet, og er en forutsetning for dagens organisasjons.- og budsjettstruktur. Ordningen 
ved fakultetet med tilsatt dekan b0r virke i en peri ode til, f0r en foretar en grundig vurdering 
av rekrutteringsmate. 


Fakultetsdirektorens kommentarer 
Etter en svrert grundig vurdering og omforent prosess i 2008 og 2009 er det ikke kommet 
fram mom enter til dagens styrings- og ledelsesform som skulle tilsi Il gil tilbake til valgt 
ledelse og todelt ledelsesform. Diskusjoner pa instituttlederm0ter og ved instituttene h0sten 
2012 har bekreftet dette. 


Fakultetet star overfor betydelig omstilling med iverksetting av Framtidens fakultet-prosjektet 
fra 2013. Omstillingens delprosesser og delkonklusjoner hviler pa modellen med tilsatt, 
enhetlig faglig ledelse som rammeverk. Omstilling og ledelse av et fakultet av en st0rrelse 
som Det medisinsk-odontologiske fakultet er komplekse og tidkrevende prosesser. Resultater 
viser seg etter noe tid. Ved innf0ring av valgt enhetlig modell pa fakultetsniva, er det rimelig 
at modellen tar virke i to perioder f0f en evaluerer ordningen. 


Det legges derfor fram f01gende forslag til 


vedtak 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 0nsker ikke a fremme forslag om end ring av 
styrings- og ledelsesmodellen ved fakultetet. 


9110NIM 


Vedlegg: 
Universitetsstyresak 5112 
Fakultetsstyresakene 145108 og 8109 
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Universitetsstyret 
Universitetet i Bergen 


Arkivkode: L Styresak: t; 
Sak nr.: .,0n Gilt) M0te: 16.0'12012 


Ledelse og styringsform ved Universitetet i Bergen 


Bakgrunn 
I det f!2Jlgende fremmes det forslag om at Universitetet i Bergen fastholder sin styrings- og 
ledelsesform pa institusjonsniva, med valgt rektor som styrets leder. Funksjonstiden for 
rektor og universitetsstyret gar ut 31.07.13. Tilsvarende vedtak ble gjort av universitetsstyret i 
200B (sak 10010B) for innevrerende periode. 


I perioden fra sommeren 200B til h!2Jsten 2009 var det en grundig dr!2Jfting av styrings- og 
ledelsesformer ved Universitetet i Bergen, og det ble gjort noen viktige endringer fra den 
valgperioden som startet sommeren 2009. Endringene kan oppsummeres slik: 


• 	 Hovedordningen ved UiB er valgte dekaner, men fra 1.B.2009 ble det innf!2Jrt en 
pr!2Jveordning med ansatte dekaner ved fakulteter som s!2Jkte om det, to fakulteter 
s!2Jkte om pr!2Jveordning. 


• 	 Mandatene for dekanene ble tydeliggjort og styrket, og mandatene er i hovedsak like 
for valgte og ansatte dekaner. 


• 	 Fakultetene kan ha valgte eller ansatte instituttledere, med samme mandat, 
uavhengig av rekrutteringsmfjte. Aile institutter ved et fakultet rna ha samme 
rekrutteringsmate for aile instituttlederne. Tre fakulteter har ansatte instituttledere, to 
har valgte og ett fakultet har ikke institutt. 


• 	 Instituttradene ble gitt et styrket mandat og har samme sammensetning og regier, 
uavhengig av om instituttlederen er ansatt eller valgt. 


Dagens ordning ble innf!2Jrt fra 1.B.2009, det ble gjennomf!2Jrt tilsettingsprosesser for dekaner 
ved to av fakultetene, dekanene kom pa plass henholdsvis i oktober 2009 og januar 2010. 
Med vedtak i universitetsstyret i februar 2009 (sak 4/09), ble det apnet for at instituttene 
kunne ha valgte eller ansatte instituttledere. Etter to ar uten institutter, gjeninnf!2Jrte Det 
psykologiske fakultet institutter fra 2010, med valgte instituttledere. 


Ved universitetsmuseet ble det gjennomf!2Jrt en egen dr!2Jfting av ledelses- og styringsforhold, 
det ble vedtatt ny ledelsesform for museet sommeren 2010 og ny museumsdirekt!2Jr tiltradte i 
august 2011. Dr!2Jftinger og vedtak om ledelsesformer i museet vii forega i tiden framover, 
med sikte pa vedtak i 2012. 


I forbindelse med dr!2Jftingen av ledelses- og styringsformer h!2Jsten 200B og varen 2009, 
vedtok universitetsstyret a be om en bred dr!2Jfting av ledelses- og styringsformene fram mot 
neste valgperiode (sak 100108 og sak 4/09). Det ble vedtatt at pr!2Jveordningen med ansatte 
dekaner skulle evalueres i 2012 (sak 4/09). 


I det f!2Jlgende gj!2Jres det rede for hensynene som ble lagt til grunn i prosessen fram mot 
vedtakene om valgt rektor i november 200B, om ledelsesformer pa faku/tets- og instituttniva i 
februar 2009 og om mandater og regler i april 2009 og i juni 2009. 


1 



http:31.07.13





Om prosessen og vedtakene i 2008 og 2009 
Universitetsstyret behandlet dagens ordning i fire m0ter, med sak 100/08 om ledelsesformer 
pa institusjonsniva og sak 4/09, 32/09 og 53/09 om styrings- og ledelsesformer pa fakultets
og instituttniva. I 2008 og 2009 ble ledelses- og styringsform pa aile tre niva ved universitetet 
dr0ftet. Det var stor enighet om a ha lovens hovedmodell for institusjonsnivaet, og vedtak om 
valg av rektor ble gjort i november 2008. Det var st0rre variasjon i synspunktene om modell 
for ledelse pa fakultets- og instituttniva. 


I sak 100/08 stadfestet styret at navl:erende ledelsesform pa institusjonsniva fortsetter, med 
valgt rektor som styrets leder, jf universitetslovens § 10-2 (1). 


Rokkansenteret gjennomf0rte en sp0rreunders0kelse om styring og ledelse blant aile 
ansatte ved universitetet h0sten 2008. Unders0kelsen gjaldt de ansattes holdninger til ulike 
styrings- og ledelsesformer og ble gjennomf0rt i oktober 2008. Det bre sendt e-post til aile 
3539 ansatte og 1604 svarte. Svarandelen er 45,3 %. Dette var ikke en utvalgsunders0kelse, 
den omfattet aile ansatte, derfor er svarandelen bra. Rokkansenteret gjennomf0rte ogsa 
fokusgruppeintervjuer om styrings- og ledelsesformer ved institusjonen. 


Va/gt eller ansati rektor 
Tabelf 1 viser svarfordelingen for sp0rsmalet om valgt eller ansatt rektor. Et klart flertall av de 
ansatte 0nsker at universitetet skal ha lovens hovedmodell, med valgt rektor, heIe 69% av 
dem som svarte, eller 75% av dem som hadde et syn pa saken, vii ha valgt rektor. Tabell 2 
viser svarfordelingen ut fra tilsettingssted. 


Toabell1: Holdning til valgt eller ansait rektor (prosent N= 15 74) 
UiB 2008: 


VaJgt rektor 69 
Ansatt rektor 19 


i Vet ikke 12 
• Total (N=1574). 100 


Spmrsmal, ViB undersmke/sen 2008: Ifmlge Lov om universiteter og hmyskoler kan en velge mel/om to 
ledelsesmodeller pa institusjonsnivil. UiB: Rektor er valgt og leder universitetsstyret. mens universitetsdirektmren 
erstyrets sekretmr Universitetsstyret kan med 213 flenall vedta en altemativ modell- med ansatt rektor som 
sekretmr for styret og en ekstem siyreleder oppnevnt av depanementet. Mener du at UiB forsatt bmr he valgt 
rektor, eller foretrekker du at ViB gilr over til en modell med ansatt rektor? 


Tabell 2: HoI teller ansatt rektor etter fakultetstilh(lwighet Prosent (N-1535) 
i Hvilket fakultet eller avdeling en tilh0rer: 


Tilh0rer 
ikke HF JUSS MN MO PSYK SV Bergen Univ. 
fakultet Museum bibliotek 


Valgt 
rektor 83 64 65 58 70 89 75 82 


I Ansatt 
• rektor 32 9 20 23 27 15 6 18 6 


Vet ikke 
12 8 16 12 15 15 5 7 12 


Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(N) (171) (255) (56) (322) (337) (117) (187) (40) (50) 


UnderS0keisen viste at det innenfor samtlige fakulteter og enheter er flertal! for valgt rektor. 
Tilslutningen for valgt rektor varierer fra 89% ved SV-fakultetet til 58% ved MO- fakultetet. 
Blant ansatte som ikke tilh0rte noe fakultet er det lavest andel, men likevel over halvparten, 
56%, som vii ha valgt rektor. Dette er i hovedsak ansatte i sentraladministrative avdelinger. 


Det var tilsvarende klart flertal! for valgt rektor innenfor aile grupper av ansatte. Fire av fem 
fast vitenskapelige ansatte vii ha valgt ledelse pa institusjonsniva. To av tre midlertidig 
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vitenskapelig ansatte !?msket valgt ledelse, og 58% av administrativt ansatte stetter denne 
ordningen, jf tabel/3. 


Tabell3: Holdning til val teller ansatt rektor etter typer av ansatte (Prosent (N=1536) 
Fast vitenskaplig ansat! Midlertidig vitenskaplig Tekniskl administrativt 


(Gruppe A) ansat! (Gruppe B) ansat! (Gruppe C) 
Valgt rektor 81 69 58 
Ansat! rektor 13 14 29 


Vet ikke 6 17 13 
lotal eN) 100j604) 100 (370) 100 (562) 


Va/gt eller ansatt dekan 

Hovedtendensen i undersekelsen er, som tabell4 viser, at de ansatte ensker valgt dekan, 

det er 68 % som IZmsker valgt dekan, og 20 % ensker ansatt dekan. 



r. be1/ 4 H Jd' fI I t II Prosenta o nmg 1 valgl e er ansattdekan 
Foretrekker Andel % 
Valgt dekan 68 


Ansat! dekan 20 
Vet ikke 12 


Total (N==1590). 100 


Spersmal 2: ViB har en modell med valgte dekaner. En altemativ modell ville vrere aan sette dekaner. Mener du 
ViB b",r ha valgte dekaner, eller vii du foretrekke en modell mad ansatte dekaner? 


Det ble undersekt om det var forskjeller mellom ansatte ved ulike fakulteter og me110m 
grupper av ansatte. Undersekelsen viser at det var flertall for valgt dekan ved samtlige 
fakulteter og enheter. Tilslutningen for valgt dekan varierer fra 82% ved SV-fakultetet til 60% 
ved Det medisinsk- odontologiske fakultet. 


Tabell5: Holdning til valgt eller ansatt dekan etter fakuitetstilherighet. Prosen!. (N=1549) 


Total 100 100 
(N) (173) (56) 


Hvilket fakultet eller avdellng en tllh0rer: 

Tilh0rer Ikke 



fakultet 
 PSYK UB 
Valgt 
dekan 


JUS MO SV BMHF MN 


76 75 
Ansatt 
dekan 


60 8256 81 66 64 72 


10 1028 10 29 25 26 18 8 
• Vet ikke 
I 10 10 14 15 


100 
16 11 149 5 


100100 100 100~100 
(51)(41)(342) (1 (189)(3?4)(2fin 


Slant ansatte sam ikke tilherer noe fakultet, er det lavest andel, men likevel over halvparten, 
56%, som ensker valgt dekan. Dette er i hovedsak ansatte i sentraladministrative avdelinger. 


Det er tilsvarende et klart flertall for valgt dekan innenfor aile grupper av ansatte, 77% av fast 
vitenskapelige ansatte vii ha valgt ledelse pa fakultetsniva, 70% av midlertidig vitenskapelige 
ansatte foretrekker valgt ledelse, mens 59% av de administrativt ansatte stettet ordningen 
med valgt dekan, jf tabell 6. 


r.abel/6: Hojdnmg til valgt e/ er ansatt d k tk rosen. e an et er ansa t ategon.'P 
Fast vitenskaplig 


ansatt 
(GruppeA) 


Midlertldig 
vltenskaplig ansatt 


(Gruppe B) 


Tekniskl 
administrativt 


ansatt (Gruppe C) 
Valgtdekan 77 70 59 
Ansatt dekan 17 14 26 
Vet Ikke 6 16 15 
Total (N==1552) 100 (609) 100 (371) JOO (572) 
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Va/gt eller ansatt instituttleder 
I spf21rsm.Met om valgt eller ansatt instituttleder er det, som tabell 7 viser, stf21rre usikkerhet i 
materialet, og flere gir uttrykk for ikke a ha en mening. Ingen av alternativene far tilslutning 
fra mer enn halvparten av dem som har svart, men det er en stf21rre andel som vii ha ansatt 
instituttleder (45%), enn som vii ha valgt (34%). 


a a sa pc ms I u my, .T,bIl7Hld'o nmg ff It II a' rttt'AProsana a I V81g1 a er ansattldl 
UiB 2008 


Ansat! instituttleder 45 
Valgt instituttleder 34 


Vet ikke/ Ingen menlng 21 
Total (N=1573). 100.Sp(lJrsmaI7: B(lJr U,B forselte med ansatte Instltuttledere pa erema/, eller foretrekker du modellen med va/gte 


instituttledere? 


Resultatene varierer mer nar materialet sorteres etter fakultetstilhf21righet. Ved MN, museet 
og blant ansatte uten fakultetstUh0rjghet, er det mer enn 50% som vii ha ansatt instituttleder. 
Ved SV, PSYK og HUM er det en h0yere andel som vii ha valgt, enn som 0nsker a ha ansatt 
instituttleder. Ved JUS (hvor det heller ikke er institutter), er det 52% som ikke har noen 
mening. Forskjellene er store mellom fakultetene, OgS8 n8r det gjelder det 8 ha et syn. 


T,bIl8Hld'a o nmg fII aIIer va 9 n ttl der ett f. k It t t'lhemge ansatt It'ms I U e er a U e s I . he,t prosen 
Tilhlllrer Ikke 



fakultet 
 BM UB 
Ansatt 
instituttleder 


HF JUS MO PSYK SVMN 


36 3055 41 31 53 48 33 63 
Valgt 
I nstituttleder 32 3214 43 33 32 40 4817 
Vet ikkel ikke 
mening 31 16 52 16 5 3814 20 I 27 
Total 100 
(N= 1534) 


100 100 100 100100 100 100 100 
(170) (40) (50)(256) (54) (323) (338) (114) (189) 


Det er ingen entydig hovedtendens n8r holdninger til valgt eller ansatt instituttleder grupperes 
etter den ansattes tilhf21righet i grupper av ansatte. BIant dem som har en mening, deler de 
vitenskapeJige ansatte seg omtrent pa midten i dette sp0rsmalet. Blant administrativt ansatte 
foretrekker 57% ansatt instituttleder, men en fjerdedel har ikke noe syn, det ses ogsa at hele 
28% av ansatte i gruppe B ikke gir uttrykk for en mening. 


T, b II 9 H fd' fI I t II msfltutt e 'Prosenta a o mng 1 V81g1 e er ansa I d er atter ansatt kategor!. 
I Fast vitenskaplig 


ansatt (Gruppe A) 
Mldlertldlg vltenskapllg 


ansatt (Gruppe B) 
Teknlskl admlnlstrativt 


ansatt (Gruppe C) 


i Ansatt Instituttleder 41 35 57 
Valgt instltuttleder 47 37 19 


I Vet ikke 12 28 24 
I Total (N::: 1538) 1OO(~O7) 100 (368) 100 (563) 


Det ble spurt om synspunkt pa instituttorganets myndighet. Tabell10 viser at ncer halvparten 
0nsker et instituttstyre med beslutningsmyndighet, 28% 0nsker radgivende instituttrad. En av 
fire hadde ikke hadde noen mening. 


r.abeIf 10 HoId' f('ms IU r: . t't tt t Pnmg I ft It lid" ta er inS I U seyra. rosen 
UiB 2008 


Rltdgivende instituttrad 28 
Instituttstyre med beslutnlngsmyndighet 47 


Vet ikke 25 
Total (N=1570). 100 


Sp(lJrsmtiI9: B(lJr U,B pa mstltuttnlvB forsatt he radglVtmde mstltuttrBd eller91enmnf(lJre en modell med instituttstyre 
sam her beslutningsmyndighet? 
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Ved SV, HUM, SM og PSYK 0nsker over 50% ha instituttstyrer med beslutningsmyndighet. 
Ved MN og MO er del ogsa flertall for inslituttstyrer, men samlidig er del mange som 0nsker 
a beholde radgivende instituttrad. Andelen som ikke har noen mening er stor ved mange 
fakulteter. 


Tabell11: Holdning til instituttrad eller instituitst fe elter fakullelstilhll1ri het. Prosent 
Tilh0rer 
ikke HF JUS MN MO PSYK SV 
fakultet 


BM 


Radglvende instituttrad 


Instituttstyrer med beslulningsmyndighel far st0rst tilslutning blant aile grupper ansatte. Av 
de fast vitenskapelige ansatte gar 57% inn for instituttstyre. Om lag halvparten av midlertidig 
ansatte 0nsker instituttstyrer, men her svarer en tredjedel ogsa "vet ikke". Slant administrativt 
ansatte fordeler svarene seg likt mellom de ulike alternativene. 


T b 1112 H Id' '1' t't ttrad /I . f t ta e o mng II InS I U e er inS ItUt sryre e Iter ansattkategon 
Fast vitenskaplig Midlertidig Tekniskl 


ansatt vitenskaplig ansatt administrativt 
(GruppeA) (Gruppe B) ansatt (Gruppe C) 


Radglvende 
instituttrad 32 18 30 
Instituttstyre med 
beslutnlngsmyndighet 57 48 37 
Vet ikke 11 34 33 
Total (N=1536) 100 (602) 100 (369) 100 (565) 


I rapporten fra Rokkansenteret er det resultater fra et knippe av fokusgruppeinlervjuer med 
i nstituttledere, instituttsradsmedlemmer og fakultetsstyrerepresentanter. 


I intervjuene av fakultetsstyremedlemmer (hvor det var studenter med), kom det fram ulike 
synspunkter om dekanenes rolie. Flere var opptatt av at fakultetsstyret har en viktig 
kontrolifunksjon overfor dekanen i viktige saker, samtidig som det er viktig at dekanen har 
rom for 8 styre. Ansatt ledelse forbindes med st0rre handlingsrom for lederen. Samtidig var 
forankring i fagmiij0 og legitimitet nedenfra viktige momenter. 


I intervjuene med instituttlederne ble det synliggjort viktige forskjeller mellom fakultetene som 
samsvarer med sp0rreunders0kelsen, men de fleste som ble intervjuet hadde positive 
erfaringer med ansatt ledelse og vektla at de var gilt utvidede fulimakter. Det var delte 
meninger om en valgt feder kunne ha de samme fullmaktene. Rekruttering og forventning til 
instituttledelse var OgS8 sentrale tema. Flere var opptatt av at det er vanskelig a fa tak i gode 
kandidater. 


Intervjuene av instituttradsmedlemmene fikk fram at instituttradene fungerer forskjellig, og 
det var sCBrlig det lite spesifiserte mandatet til radet som bfe trukket fram som viktig for at 
radene fungerer sVCBrt forskjellig. Radene har en helt annen rolle enn det instituttstyrene 
hadde, og det er et klart signal fra intervjuene med radsmedlemmene at det er 0nskelig a 
utvide radets mulighet for innflytelse. Slik det fungerer, ble det oppsummert at det er opp til 
instituttleder om vedkommende 0nsker a ta med seg det radet har diskutert i videre 
behandling av sakene. 
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Universitetsdirekterens kommentarer 
Universitetsstyret vedtok enstemmig a opprettholde lovens normalordning med valgt rektor 
ved Universitetet i Bergen i november 2008. Dr"ftingene om ledelsesformer ved fakultets- og 
instituttniva og fakultets- og instituttorganenes rolle h"sten 2008 og varen 2009 foregikk 
mens det var valg av rektor og prorektor (februar-april 2009). Det var to rektorkandidater og 
valgdeltakelsen var h"y. Ledelsesformer var tema i valget. Varen 2009 var det dekanvalg 
ved de fire fakultetene som har hovedmodellen for ledelsesform. Ved tre av de fire 
fakultetene var det to kandidater med valgprogram. 


Rektoratets valgprogram slar fast at det vii holde fast ved modellen med valgt rektor, som er 
universitets- og h"gskolelovens hovedmodell for styring og ledelse. Pa fakultets - og 
instituttniva legger valgprogrammet opp til en viss valgfrihet mellom modeller, avhengig av 
varierende behov og "nsker i ulike milj'" 


I {ebruar 2009 ble det vedtatt at hovedmodellen for ledelsesform pa fakultetsniva skulle veere 
valgt dekan, men det ble apnet for en pr"veordning med ansatte dekaner. Det ble apnet for 
at instituttene kunne ha valgte eller ansatte instituttledere, instituttene innenfor et fakultet 
matte ha samme ledelsesform. To fakulteter, Det matematisk- naturvitenskapelige og Det 
medisinsk- odontologiske ba om og fikk innf"re en ordning med ansatte dekaner som 
prliweordning. Det juridiske fakultet, som hadde uttalt seg til st"tte for ordningen med ansatte 
ledere, ba ikke om a fa pr"veordningen. 


I april 2009 og juni 2009 ble mandatene for fakultets- og instituttorganene fastsatt av styret. 
Det var vektlagt at rekrutteringsmaten for lederne ikke skulle veere avgj"rende for deres 
mandat. Fire hovedpunkter ved mandatene kan oppsummeres: 


Det ble vektlagt a styrke dekanens mandat som "verste talsperson for fakultetene og a 
styrke de faglige ledelseslinjene mellom rektor og dekaner og mellom dekanen og 
instituttlederne. Det ble vektlagt a tydeliggj"re institutt/edernes mandat, med forbindelsen til 
fakultetets ledelse og til instituttradene. Fakultetsstyrets rolle ble tydeliggjort i saker om 
rekruttering av ledere, fakultetsstyrene fikk ansvar for a ansette instituttledere der disse er 
ansatt og ikke valgt. Instituttradene fikk nytt og styrket mandat og sterkere rolle som kollegialt 
organ. Gjennom vedtakene ble mandatet til dekanen og instituttorganet styrket, mens det ble 
lagt til rette for a beholde et sterkt mandat for instituttlederne. 


Det var en omfattende prosess ved universitetet for tre ar siden. Konklusjonen av dr"ftingene 
om ledelsesform pa institusjonsnivaet ble et ensternmig vedtak om at universitetet skulle 
holde fast ved hovedmodellen med valgt rektor. I februar 2009 ble hovedvedtakene om 
ledelsesformer ved fakulteter og institutter gjort, og nye mandater og regler ble vedtatt 
sommeren 2009, med unntak av vedtak om styringsform ved museet, som ble gjort i 2010. 


Ikke f"r ved inngangen av 2011, var de nye strukturene pa plass, med ny instituttstruktur ved 
Det psykologiske fakultet og fra sommeren 2011 har universitetsmuseet fatt ny leder med 
nytt mandat. De to fakultetene som har prl2lveordning med ansatt dekan har om lag to ar med 
erfaringer med sin pr"veordning. Det er kort tid siden universitetssamfunnet foretok en 
grundig drl2lfting av sp"rsmalet om universitetets ledeJses- og styringsformer, derfor vurderes 
det hensiktsmessig a avgrense dr"ftingene til noen sp"rsmal. 


Endringer i universitets- og h"yskoleloven fra 2005 ga universitetene myndighet til a avgj"re 
om de skal ha lovens hovedmodell med valgt rektor som styrets leder, eller alternativ modell, 
med ansatt rektor som styrets sekreteer og pa aremal, mens styret far ekstern styreleder, 
oppnevnt av departementet. Vedtak om a avvike fra hovedmodellen krever minst 2/3 flertall i 
sty ret. Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Troms", Universitetet for 
milj,,- og biovitenskap,Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder har hovedmodell 
med valgt rektor. NTNU har ansatt rektor. Aile universitetene opprettholdt ordningene for 
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valgperioden 2009-2013. Universitetene i Stavanger, Agder og Nordland har valgperiode 

som h0yskolene. De to f0rste holdt fast ved med valg i 2011. Universitetet i Nordland hadde 

ansatt rektor som h0yskole, fra perioden 2007-2011, og ordningen ble videref0rt fra 2011. 



Universitetets ledelsesformer ble dr0ftet i kj01vannet av Stjern0utvalgets innstilling i 2008. 

Universitets- og h0yskoleradets (UHR) enstemmige st0tte til at det ikke ble endringer i loven 

og at institusjonene selv skal kunne avgj0re styringsmodell var viktig. Regjeringen har gjort 

det klart at den ikke vii fremme forslag om a endre loven pa dette punktet. Etter dette har det 

veert lite diskusjon om styrings- og ledelsesformer innenfor UHR og i andre sammenhenger. 



Rokkansenterets unders0kelse i 2008 og debatten ved rektorvalget i 2009 viste et klart 

flertal! blant aile ansatte, ved aile fakultet og i aile stillingskategorier for at universitetet skuUe 

videref0re valgt ledelse pa institusjonsniva. Sikring av akademisk frihet og institusjonell 

autonomi var en viktig del av begrunnelsen, og dette synet ble delt av studentene. 



I 2009 fikk fakultetene nye regier, dekanens mandat ble styrket, og det ble innf0rt en ordning 
der fakultetene fikk mulighet til a velge en pr0veordning med ansatt dekan. Det har veert kort 
tid til a samle erfaringer med pr0veordingen. Det vurderes som riktig at fakultetene b0r 
fortsette a kunne ha ulike modeller. Heller enn a foresla en omfattende evaluering, anbefales 
det at fakultetene ut fra egne erfaringer og vurderinger kan fa anledning til a fortsette med 
alternativ ordning med ansatt dekan, eller a ga tilbake til ordningen med valgt dekan. Det 
innebeerer at vedtaket fra februar 2009 om ledelsesform ved fakultetene foreslas viderefl2lrt. 


Pa instituttnivaet er det likestilte modeller med valgte eller ansatte instituttledere. Det 
humanistiske fakultet vedtok a opprettholde ordningen med ansatte instituttledere ved 
utgangen av den fl2lrste aremalsperioden, varen 2011. Ogsa for rekrutteringsmate for 
instituttenes ledere, anbefales dagens ordning, og at valgfrihet for fakultetene opprettholdes. 
Dagens ordning har bare vart i vel to ar, for Det psykologiske fakultet enda kortere. 
I prosessene h0sten 2008 og varen 2009 ble instituttradenes mandat og roUe drl2lftet. 
Erfaringene med instituttradene hadde veert delte. Fordi det er begrenset erfaring med de 
justerte mandatene for instituttorganene, scerlig ved fakulteter med nye institutter, vurderes 
det som riktigst a vente med en mer omfattende dr0fting av radenes rolle og mandat. 


Universitetet har fornyet sin strategi, det er oppnadd gode framganger og det arbeides 
malrettet med prioriteringer i trad med universitetets strategi. Ogsa i dette perspektivet 
vurderes det som riktig ikke a gjl2lre omfattende end ringer i styrings- og ledelsesformene. Det 
vektlegges at fagmiljl2lene vurderer og prioriterer organisasjonsformer ut fra universitetets 
felles strategi, men med stor oppmerksomhet om hensyn til egne fag og egenart. 


Etter en samlet vurdering anbefaler universitetsdirekt0ren at styret vedtar a holde fast ved 
gjeldende styringsordning pa institusjonsniva, med valg av rektor varen 2013. Det anbefales 
at fakultetene selv kan vurdere og foresla styringsmodell ved fakultetene og ved instituttene 
og at mandatene for ledelse og for styringsorganene star fast. 


Med dette fremmes f01gende forslag til 
Vedtak: 


1. 	 Universitetsstyret stadfester at naveerende ledelsesform pa institusjonsniva fortsetter, 
jf universitetslovens § 10-2 (1), med valg av rektor varen 2013 


2. 	 For rekrutteringsmate av dekan er valg hovedmodell og ansatt dekan alternativ 
modell. Fakultetsstyret kan fremme forslag for universitetsstyret om eventuell end ring 
i modell innen 1. november 2012, for beslutning h0sten 2012 


3. 	 For rekrutteringsform for instituttledere er ansatt 09 valgt instituttleder likeverdige 
ordninger. Det ma vcere samme ordning for instituttene ved hvert fakultet. Forslag in 
eventuel! endring i fakultetets ordning fremmes av fakultetsstyret for universitetsstyret 


innen 1. november 2012. y,lf .( f' " ;::, .?;; J)1 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontoJogiske fakultet 
Arkivkode: Styre-sak: 145108 


Sak nr.: M0te: 15.1 0.08 


Styrings- og ledelsesformer ved UiB 



Bakgrunn 
Det vises til styresak 103/08 i Fakultetsstyrets septembenn0te, der Fakultetsstyret vedtok Det medisinsk
odontologiske fakultets h0fingssvar i denne saken til h0ringsfristen 10. september (h0ringsbrev datert 30. juli 
08). Fakultetets h0ring understreket behovet for a kunne df0fte styringsfonn ved universitetets 
gjennomgaende ledelse (aIle tre nivaer), og ikke ga til avgj0relse pa styringsfonn pa institusjonsnivaet 
allerede i september. Det ble ogsa tatt til orde for at ordningen med tilsatte instituttledere er en ung ordning, 
og at det er tidlig a evaluere den na. Fakultetet ba om en bred og involverende debatt om styrings- og 
ledelsesfonner ved UiB. 


Pa bakgrunn av at fire av seks fakulteter 0nsket mer tid til a df0fte ledelsesfonner revurderte 
universitetsledelsen proses sen, og sendte ut nytt brev (datert 24.09.08) der det ble gitt utvidede frister, men 
der sp0rsmalet om institusjonsnivaet (tilsatt vs. valgt rektor) er tatt ut av den samlede diskusjonen, og gitt 
frist 1. november. Universitetsledelsen legger na opp til en bredere prosess, der en bredt sammensatt gruppe 
er nedsatt for a utarbeide et df0ftingsnotat. Gruppen vil fa tilgang til data fra en sp0freunders0kelse 
gjennomf0rt av Rokkansenteret til utarbeiding av sitt notat. 


Debatten om styrings- og ledelsesfonner har de siste ukene fatt tiltakende oppmerksomhet bade internt ved 
UiB og i dagspressen. Det vises tilleserbrev og innlegg i Pa h0yden og i Bergens Tidende. 


Forslag til horingssvar fra Det medisinsk-odontologiske fakultet: 
Til universitetsdirekt0r 
Kari Tove Elvbakken 


Det medisinsk-odontologiske fakultet takker for noe bedre tid til intern diskusjon av styrings- og 
ledelsesfonn pa institusjonsniva (jfr. brev datert 24.09.08). 


Idet universitetsledelsen legger til rette for en grundig prosess rettet mot ansatte (bredt sammensatt gruppe) 
og siden Rokkan-unders0kelsen er sendt samtlige tilsatte ved fakultetet, opplever fakultet at ansatte
perspektivet, ogsa for vart fakultet, er svrert godt ivaretatt i den sentrale prosessen. Ved Det medisinsk
odontologiske fakultet har derfor temaet vrert diskutert og belyst pa Iedelsesniva; med institutt-, 
fakultetsledeise og Fakultetsstyret. Temaet har vrert pa dagsorden pa f0Igende arenaer: 


• Instituttiedel1l10ter 
• Fakuitetsstyrets septembenn0te (egen styresak) 
• Strategiseminar (Ullensvang) i september for Fakultetsstyret, institutt- og fakultetsledeise 
• Enkel sp0rrerunde ved samtlige institutter (100% oppslutning) 
• Fakultetsstyrets oktobenn0te (egen styresak) 


Srerlig kan Ullensvang-seminaret framheves, der det ble satt av en halv dag til det viktige temaet, med 
innlegg fra Rokkansenteret (Kristin Lofthus Hope), instituttleder ved MN-fakultetet (Jan Petter Hansen) og 
instituttledelser ved eget fakultet (IBM og IFI). Det ble ogsa satt av rikelig tid til apne diskusjoner. 


Nar det gjelder institusjonsnivaet har diskusjonen vrert balansert. Fordeler og ulemper ved begge 
ledeisesfonner har vrert fremmet og debattert, men det er en bred oppfatning at en viI anbefale tilsatt ledeise 
pa aIle universitetets nivaer, ogsa pa institusjonsniva. 


Bakgrunnen for innf0ring av tilsatte instituttledere var en rekke faglige evalueringer som viste til at 
ledelseskulturen ved UiB var svak. Det ble anbefalt sterkere faglig ledelse for a oppna bedre resultater. Dette 
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samsvarer med endringer i krav tilledelse fra universitetets eiere og omgive1ser. Styringsdialogen mellom 
departementet og UiB preges av stadig sterkere fokus pa tellekanter og maloppnaelse. Maleparametrene som 
UiB felges opp pa bUr stadig flere. Dette fmes videre fra UiB-niva til fakultetsniva, og fra fakultetsniva til 
instituttniva - i budsjettbrev. I arets budsjettbrev til MOF, er det eksempelvis satt opp 40 resultat-og 
maleparametre som fakultetet males i henhold til av rektor og universitetsdirekter i arlige 
styringsdialogmeter. Senest i arets styringsdialog mellom departementet og UiB, oppsummeres det med to 
hovedkonklusjoner; Kunnskapsdepartementet ber UiB om a vrere langt mer ambisies i sine malsetninger, og 
ensker at universitetsledelsen felger opp sine fakulteter pa ytterUg flere parametre (se Universitetetsstyresak 
74/08), og det er forventninger til at virksomhetens risikostyring styrkes. 


Rektorrollen har i dag betydelig myndighet, som leder for en virksomhet pa ca 3 milliarder NOK. Det er ikke 
en triviell myndighet, sUk vi kan Ia inntrykk av i noen av debattinnleggene vi har sett de siste ukene. 
Universitetet fremstar i disse innleggene som en helt lest koblet organisasjon, uten retning og strategisk 
ledelse. Det legges vekt pa yare fullmakter som forvaltningsorgan, men ikke pa de Iovkrav som aIle 
forvaltningsorganer rna forholde sin virksomhet innenfor. Universitetet males pa hvordan den styrer sin 
virksomhet etter strategier. Det viI si at det er behov for ledere, ogsa pa institusjonsniva, med evne og vilje til 
a ta strategiske valg pa vegne av virksomheten. Valg som ikke nedvendigvis er populrere, og som kan fere til 
at en ikke blir valgt i neste omgang. Den eksteme virksomheten ved UiB, som til dels er stor, skal etter 
reglene for ekonomistyring i staten, ogsa styres etter de samme kriteriene som den departementsfinansierte 
virksomheten. Det vii si at instituttene og fakultetene bare skal pata seg eksteme prosjekter som fremmer 
instituttenes og fakultetenes faglige strategier. Alt i alt er det store og tunge oppgaver som i dag settes til 
valgt ledelse, som gar ut av faglig virksomhet for en periode, og skal tilbake til faglig virksomhet etter endt 
peri ode. Disse endringene i krav til styring og ledelse ved UiB, viser at dreiningen i sektoren klart gar i 
retning av bedriftsmodellen. 


I diskusjonen ved fakultetet har det vrert lagt vekt pa den gode erfaringen en har hatt med tilsatte 
instituttledere ved MOF. Men erfaringen er at det skaper uklare linjer nar en holder seg med ulik 
ledelsesform pa universitetets tre nivaer. Nar det er behov for sterkere myndighet gjennom til setting og 
utvidede fullmakter ved universitetets grunnenheter, som riktignok kan vrere sterrelsesmessig som store 
bedrifter, er det fakultetets syn at behovet for denne ledertypen er enda sterkere ved institusjonsnivaet. 


Et viktig moment nar fakultetet gar inn for tilsatt ledelse pa institusjonsniva har vrert trekk ved 
rekrutteringsprosessene i de to ledelsesmodellene. Valgt ledelsesmodell baserer seg pa "valgkamp" og valg, 
mens tilsatt ledelsesmodell baserer seg pa utvelgelse basert pa formal- og erfaringsbakgrunn og egenskaper. 
Generelt har det demokratiske innslaget i valgprosessene vrert mer pa symbolplanet. Det har vrert lay 
oppslutning i universitetsvalgene (under 50%). Ved institutt-og fakultets-nivaene har det til dels vrert bare en 
kandidat, slik at ordet 'valg' egentlig ikke er riktig terminologi. Rektorvalgene har ofte vrert mer reelle, med 
to eller tre konkurrerende kandidater. Men ved MOF mener vi at valgprosessene er darligere egnet som 
rekrutteringsmetode for lederrollen ogsa for rektorrollen. Mekanismene for a fa oppslutning i en valgkamp 
fremmer brede, populrere plattformer som ikke provoserer. Utvelgelsen skjer i et par valg-meter, der en 
rektorkandidat presenterer sin plattform og sine pro-og viserektorer. Pro- og viserektorkandidatene, som er 
utvalgt pa bakgrunn av faglig representativitet og kjenn, og som potensielt skal tre inn i viktige lederroller og 
opptre pa vegne av institusjonen, presenterer sin lederkompetanse i liten grad. Enhver som stiller til valg gar 
apent gjennom konkurransesituasjonen. Det er fakultetets syn at utvelgelse ved tilsatt-modellen vii fungere 
bedre pa de tre nivaene. Den vil kunne sikre flere kandidater ved at det viI vrere mulig a vrere unntatt 
offentlighet, slik at ulempen ved a stille apent- og tape- taes bort. I denne modellen kan kandidatene ogsa 
testes ut pa en grundigere mate. 


Fakultetets samlede ledelse er opptatt av medvirkning i organisasjonen. Det rna vektlegges sterkt i tilsatt
modellen. Det kan i debatten virke som at tilhengeme av valg-modellen per se er mer innretter mot 
demokratiske innslag i ledelse. Fakultetet er trygg pa at UiBs sterke tradisjon for medvirkning vii vrere robust 
ogsa i en tilsatt-modell. Erfaringen viser at instituttradene og brede ledergrupper fungerer godt ved 
instituttene. En instituttleder kommer ikke i havn med sine planer uten a hente legitimitet i disse organene. Et 
annet perspektiv er at Universitetsansattes medvirkning fremmes i dag i realiteten gjennom to systemer for 
medvirkning. Det ene er styrer, radene og utvalg (faste og hyppige ad hoc-utvalg), samt systemene som 
fremmer arbeidstakerorganisasjonenes (og dermed de ansattes) medvirkning gjennom informasjons







dmftings- og forhandlingssystemet Ufr. hovedavtalen i staten og sreravtale ved UiB). Dette systemet gir ogsa 
betydelig representasjon i ulike faste organer og ad hoc-grupper. 


Dette synet blir styrket gjennom Rokkan-senterets evaluering av styring og ledelse ved NTNU, som i stor 
grad fokuserte pa konsekvenser for ansattes innflytelse. Den viser at innfering av tilsatt Iedeise har moderat 
innflyteise pa opplevelse av medvirkning. Fakultetet viI understreke at dersom en skal ga over til tilsatt 
ledelse pa alle nivaer, rna medvirkning og involvering priori teres ved etablering av strukturen, slik at 
universitetets egenart og sterke medvirkningskultur kan Ia gode vilkar. 


Ved tilsetting av rektor er modellen at rektor fremmer saker til styret, og er ansvarlig for iverksetting av 
styrevedtak. Styret Iedes av ekstern styreleder. Dette tror fakultetet vii vrere en god modell, som viI kunne gi 
universitetet en sterre transparens og synlighet mot samfunnet og nreringslivet. 


Dette oppsummerer diskusjoner som har foregatt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og fakultetet 
konkluderer pa denne bakgrunn pa a anbefale en modell med tilsatt rektor og eksternt styreleder ved 
Universitetsstyret. Vi gar ogsa inn for tilsatt ledelse pa fakultet- og instiuttniva. 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Fakultetsstyret vedtar heringsuttalelsen, med de endringer som fremkom i mete. 


07.10.2008 







Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Arkivkode: Fak.sak: 8/09 


Sak nr.: M0te: 21 januar 2009 


Hering om Styring og ledelsesformer ved UiB 


1. Bakgrunn: 
Det vises til brev av 30.07 og 24.09.08 fra Universitetsdirekt0ren om dr0fting av Universitetet 
i Bergen sine styrings- og ledelsesformer. Det har veert oppnevnt en arbeidsgruppe sentralt 
under ledelse av professor Nils Gilje, som har levert et dr0ftningsnotat (se vedlegg). Som del 
av grunnlagsmaterialet for gruppens arbeid inngar unders0kelsen om styrings- og 
ledelsesformer som ble gjennomf0rt av Rokkansenteret h0sten 2008 (vedlegg II). Det vises 
ogsa til fakultetsstyresakene 103/08 og 145/08, der Fakultetstyret vedtok h0ringssvaret om 
tilsatt eller valgt ledelse ved UiB. 


Universitetsledelsen ber i denne h0ringsrunden om innspill knyttet til fakultetets- og 
instituttnivaenes 0nske om: 


1. 	 Rekrutteringsmater for lederen- valgt eller ansatt 
2. 	 Mandat for lederen- delt eller enhetlig ledelse 
3. 	 Mandat for kollegiale organer- besluttende myndighet (eventuelt i bestemt sakstyper) 


eller radgivende funksjon for hvert niva. 
4. 	 Synspunkt pa om aile institutter og de enkelte fakulteter ma ha sarnme 


ledelsesmodell, eller om ulike modeller kan tenkes innenfor institusjonene eller 
innenfor det enkelte fakultet. 


Frist for h0ringsuttalelse er satt til 30. januar 2009. 


Det vises til det grundige arbeidet som er utf0rt av en egen styringsgruppe ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet mht styrings- og ledelsesformer. Arbeidet innebeerer 
en grundig intern rapport, og en ekstern evaluering utf0rt av NIFU Step. NIFU-step-rapporten 
(47/2008) konkluderer til fordel for tilsatt/enhetlig -modellen, selv om en foreslar noen 
justeringer. 


Den UiB-sentrale arbeidsgruppen som har levert dr0ftingsnotat anbefaler pa den andre 
siden: 


• 	 At dagens ledelses og styringsordning pa fakultetsniva b0r beholdes 
• 	 At UiB b0r vurdere a se neermere pa myndigheter, mandater og instrukser som 


regulerer forholdet mellom fakultetene og instituttene, med sikte pa 
ansvarsforholdene. 


• 	 At UiBs styringsmodell b0r veere ens for hele organisasjonen, men 0nsker ikke ny og 
omfattende endringsprosess pa det naveerende tidspunkt. 


• 	 At fakultetene b0r fa anledning til a utvikle og tilpasse egne styrings- og 
ledelsesmodeller pa instituttniva, men med ens instituttmodell innen de enkelte 
fakulteter. 
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2. Fakultetets behandling av styrings og ledelsesformer. 


Styring og ledelsesformer ved UiB har vrert dmftet ved fakultetet bl.a. pa instituttlederm0ter, 

fakultetstyret i september og oktober 2008, strategiseminar med instituttledelse og 

fakultetstyre i september 2008. Debatten om styrings- og ledelsesformer har videre helt frem 

til nyttarsskifte hatt betydelig oppmerksomhet ved UiB og i den lokale dagspressen. Det 

medisinsk-odontologiske fakultet var delarrang0r av en debatt-dag om styring og led else i 

Studentsenteret 8. desember, sammen med Oet matematisk-naturvitenskapelige fakultet og 

Det juridiske fakultet. Tiltaket ble svrert godt mottatt og har fatt mange positive 

tilbakemeldinger. 



Kommentarer til denne h0ringsinvitasjonens sp0rsmAI: 

For punktene 1-2 har fakultetet allerede avgitt h0ringssvar jfr. styresak 145/08. Punkt 3-4 

legges fram for styret til dr0fting og innspill til neste h0ring. 



Ad 1: RekrutteringsmAter for ledere 

Det medisinsk odontologisk fakultet anbefaler tilsatt ledelse pa universitetets tre 

ledelsesniva, ogsa pa fakultets- og institusjonsniva, jfr. fakultetsstyresak 145108. 

Hovedmomenter har bl.a. vrert: 



• 	 Stadig mer krevende lederroller ved universitetene, behov for profesjonell, 

kontinuerlig led else 



• 	 Rekrutteringstilfanget kan 0ke ved tilsettingsprosess 
• 	 Rekrutteringsarbeidet kan vrere mer kontrollert og sammensatt ved tilsetting 
• 	 Styrking av ledelse er et entydig rad i samtlige fagevalueringer 
• 	 Behov for enhetlig og helhetlig ledelsesmodell - med avklarte rapporteringslinjer 


Ad 2: Mandat for lederen 
IVIed mandat for lederen menes i denne sarnmenhengen sp0rsmalet om delt eller enhetlig 
ledelse. Oet innebrerer kort beskrevet: 


1. 	 Enhetlig ledelse: faglig leder (instituttleder, dekanus eller rektor) er overordnet 
administrativ leder og administrasjon (administrasjonssjef, fakultetsdirekt0r eller 
universitetsdirekt0r) 


2. 	 Delt ledelse: faglig leder rapporterer til faglig leder pa nivaet over (eks. dekanus til 
rektor), og administrativ leder rapporterer til administrativ leder pa nivaet over (eks. 
fakultetsdirekt0r til universitetsdirekt0r). Administrativ leder er leder for 
administrasjonen, faglig leder er leder for den faglige virksomheten. 


Det medisinsk odontologiske fakultet har anbefalt enhetlig ledelse som den foretrukne 

modellen, ut fra god erfaring med tilsatte ledere pa instituttniva gjennom fire ar. Den faglige 

kompetansen b0r vrere sentral i ledelse av en universitetsinstitusjon. Samtidig er del viktig a 

ha entydige rolleavklaringer for lederrollene i samsvar med myndighetsbeskrivelser. En 

svakhet med dagens modell har vcert ubalanse i modellen i forholdet mellom institutt- og 

fakultetsniva. Ved enhetlig tilsatt ledelse ogsa pa fakultetsnivaet vii det bli en mer avklart linje 

fra instituttleder til dekanus/dekana, begge lederroliene henter sin legitimitet ovenfra. 

Dekanus/dekana velger selv ut sine instituttledere, gjennom innstillingsmyndighet. 



Ad 3: Mandat for kollegiale organer 

Nar det gjelder hvilket mandat styringsorganer skal ha, er ikke det gjennomdr0ftet i 

Fakultetsstyret til na. 

Problemstillinger a diskutere er: 



1. 	 Radgivende eller besluttende organ 
2. 	 Intern eller ekstern leder av styringsorganet. 
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Fakultetsdirekt0ren ber Fakultetsstyret dr0fte hvilken styringsmodeU som best relaterer seg 
til de to styringsnivaene som Universitetsstyret ikke har besluttet; institutt- og fakultetsnivaet, 
ut fra h0ringssvarene som fakultetet aUerede har gitt. 


Idet Fakultetsstyret gar inn for tilsatte ledere pa begge disse nivaene legges f01gende modeU 
fram for sty ret: 


1. 	 Instituttnivaet: Instituttradet videref0res, men en gjennomf0rer en vurdering av 
hvordan dagens instituttrad fungerer, og gj0r korrigeringer ved behov. 


2. 	 Fakultetsnivaet: Fakultetsnivaets styringsorgan rendyrkes til strategiske overordnede 
saker, som strategier, handlingsplaner, budsjeU og innstillinger til dekanstillinger. 
Styrets eksterne representasjon styrkes i forhold til i dag. 


Kombinasjonen tilsatt enhetlig dekanus/dekana og et fakultetsstyre er den valgte modeUen 
for NTNU etter utpr0ving av modellen med fakultetsrad. Det legges opp til en model! der 
fakultetsstyret m0tes sjeldnere enn det som er praksis i dag. 


Ad 4: Prinsipp om samme ledelsesmodell, eller ulike modeller innenfor institusjonene 
eller innenfor det enkelte fakultet. 


Prinsipielt gar sty ret inn for samme modell ved he Ie institusjonen, men ser at det vii kunne 
veere behov for a pr0ve ut nye modeller ved noen enheter. Pa instituttnivaet b0r det velges 
samme model! innen det enkelte fakultet. Pa fakultetsnivaet kan det veere 0nskelig a pr0ve 
ut ordning med tilsatt dekanus/dekana. Fakultetsdirekt0ren ber Fakultetsstyret om a fremme 
sak overfor universitetsledelsen om a fa veere eU (av evt. flere) pr0vefakultet som innf0rer 
tilsatt dekanus/dekana fra neste periode. 


Fakultetsstyret bes dr0fte de fire punktene i denne saken, og bringe inn styringssignaler til 
fakultetets h0ringssvar. 


Forslag til vedtak 


1. 	 Fakultetsstyret vedtar a ga inn for tilsatt enhetlig ledelse pa institutt- og fakultetsniva. 
2. 	 Fakultetsstyret vedtar a ga inn for a videref0re ordningen med instituttrad, og 



fakultetsstyre slik det er beskrevet i saksframlegget over. 

3. 	 Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om a fremme overfor universitetsledelsen 


muligheten for a kunne til sette dekanus/dekana fra kommende periode. 


PerOmvik Nina Mevold 
Dekanus Fakultetsdirekt0r 


12.01.2009/NIM/SYMY 


Vedlegg: Dr0ftingsnotat, og Rapport II fra Rokkansenteret. 
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Arbeidsgruppe for drofting av styring og ledelse ved UiD 


Universitetsledelsen har ensket en bred og apen debatt om styrings- og ledelsesformer ved 
urn. Ledelsesformen pa institusjonsniva blir behandlet i universitetsstyret 20. november. 
Ledelsesformer pa fakultets- og instituttniva, behandles i styreIl10tet 19. februar 2009. 


Universitetsledelsen har oppnevnt en bredt sammensatt arbeidsgruppe, med medlemmer fra 
alle filkulteter, studentene og fagforeningene, som har rntt i oppdrag a utarbeide et 
dreftingsnotat om ledelses- og styringsformer pa institutt- og fakultetsniva. Notatet inngar 
som en del av en sterre prosess der hele UiS drefter ledelses- og styringsordninger. 


Medlemmene i arbeidsgruppen har vrert: 
Professor Nils Gilje, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (leder) 
Stipendiat Inger Lise Teig, Institutt for sosialantroplogi 
Fersteamanuensis Lise 0vreas, lnstitutt for biologi 
Ben Holan, leder NSU-Bergen 
Seniorkonsulent Johanne Spjelkavik, Oct juridiske fakultet 
Ass. fakultetsdirekter Ove Borge, Oct psykologiske fakultet 
Professor Nina Langeland, Oet medisinsk-odontologiske fakultet 
Fersteamanuensis Bjarne Andreas Meidell, Forskerforbundet 


Gruppens sekretrer har vrert seniorriidgiver Ingar Myking. 


Arbeidsgruppa har til sammen hatt fern meter it to timer. 


Rokkansenteret ble forespurt om a gjennomfere en sperreundersekelse blant universitetets 
ansatte. I sperreundersekelsen ble det stilt spersmal til de ansattes om deres syn pa 
Iedelsesmodeller pa ulike nivaer, inkludert institusjonsnivaet. Rokkansenteret gjennomferte 
ogsa fokusgruppeintervjuer med et utvaIg ansatte og studenter fra ulike nivaer i 
organisasjonen. Resultatene fra Rokkansenterets undersekelser har vrert en del av 
grunnlagsmaterialet for gruppens arbeid og for dreftingsnotatet. 


Mandat for arbeidsgruppen har vrert a utarbeide et dreftingsnotat innen 5. november. Notatet 
viI vrere grunnlag for beslutning om ledelsesformer pa institutt og fakultetsniva ved UiS i 
arene framover. Arbeidsgruppen har videre blitt bedt om alegge vekt pa fulgende tema for 
hvert av de to nivaene (institutt og fakultet): 
• Rekrutteringsmate for lederen - valgt eller ansatt 
• Mandat for lederen delt eHer enhetlig ledelse 
• Mandat for kollegiale organer besluttende myndighet (eventuelt i bestemte sakstyper) 
eller radgivende funksjon 
• Arbeidsgruppen har videre blitt bedt om a drefte hvorvidt alle institutter og fakulteter burde 
ha samme ledelsesmodell, eller om hvert institutt eller hvert fakultet skal sta fritt til selva 
velge ledelsesmodell. 


Hovedpunkter i droftingsnotatet 


Arbeidsgruppen har 







• skissert fire modeller for styring og ledelse pa instituttniva, 
• skissert noen prinsipper for mandat og instruks for instituttrad, -styre og leder. 
Arbeidsgruppen anbefaler 
• at universitetsstyret her vurdere a ha to sidestilte normalmodeller for styring og ledelse pa 
instituttniva. 
• at dagens ledelses- og styringsordning pa fakultetsniva ber beholdes 
Arbeidsgruppen peker pa 
• at UiB ber vurdere a se nrermere pa myndigheter, mandater og instrukser som regulerer 
forholdet mellom fakultetene og instituttene med sikte pa a klargjere deres respektive 
ansvarsre las jo ner. 
• at universitetet ideelt sett burde hatt en styrings- og organisasjonsmodell for hele 
institusjonen, men gruppen papeker ogsa at det er lite enskelig a sette i gang en ny og 
omfattende endringsprosess pa det navrerende tidspunkt. 
• at fakultetene ber Ia anledning til a utvikle og tilpasse egne styrings- og ledelsesmodeller pa 
instituttsniva, men av hensyn til omfanget av ledelses- og styringsutfordringer, anbefales det 
ikke at de ulike instituttene ved det enkelte fakultet har ulike modeller. 


1. Innledning 


Arbeidsgruppen har lagt vekt pa a dmfte ulike altemativer for styrings- og ledelsesformer pa 
instituttniva, med sikte pa a Ia fram go de argumenter for og imot de ulike modellene. 
Arbeidsgruppen har ogsa vurdert forholdet mellom institutt- og fakultetsnivaet. 


Alternativene har blitt vurdert ut fra hade prinsipielle og mer erfaringsbaserte perspektiver. 


Notatet tar utgangspunkt i modeller som har vrert framme i debatten om styring og ledelse ved 
Universitetet i Bergen (UiB) og ved andre norske universiteter: 


• Rekruttering: Ansatt - valgt 
• Mandat: Enhetlig todelt 
• Kollegiale organer: Rad - styrer 


Arbeidsgruppen har deretter dreftet mulige mellommodeller. 


I dreftingsnotatet skilles det mellom de ulike styringsnivaene ved universitetet, men 
samspillet mellom nivaene blir vurdert ogsa ut fra betraktninger om hvorvidt institusjonen ber 
ha en felles modell, eller om det er mulig a ha forskjellige styringsmodeller mellom og innen 
nivaene. 


I dreftingsnotatet blir det flere steder referert til sperreundersekelsen og 
fokusgruppeintervjuene utfurt av Rokkansenteret, i dette notatet kalt Rokkanundersekelsen. 
Denne ligger ved som eget appendiks og anbefales lest som et viktig supplement til notatet. 


Andre viktige dokumenter har vrert: Evaluering av Kvalitetsreformen - delrapport 9 (srerlig 
side 17-18), Evaluering av Kvalitetsreformen - delrapport 1 (srerlig side 121-141), 0stergren 
og Stensaker: Strategic responses to the Quality Reform: A comparative study of changes in 
Norwegian Higher Education og Rokkansenterets evaluering av styrings- og ledelsesformer 
ved NTNU. 
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I arbeidsgruppen har det vrert ulike synspunkter pa hvilke modeller som egner seg best for 
UiS. Pa basis av grundige diskusjoner har gruppen arbcidet scg fram til en ovcrlappcnde 
konsensus om viktige sp0rsmal og konklusjoner. Notatet gjenspeiler denne overlappende 
konsensus og dermed ikke 110dvendigvis det enkelte medlems oppfatninger i aile saker. 


2. Generelle konlmentarer 


2.1. PRINSIPIELLE UTGANGSPUNKTER OG BAKGRUNN FOR 
DEBATT 


Organisering og ledelse av h0yere utdanningsinstitusjoner i Norge bcmrer tre hovedpunkter: 
I) Lederrekruttering: Det skilles mellom valg og ansettelse av ledere. 
II) Forholdet mellom faglig og administrativ ledelse: Det skilles mellom "enhetlig" ledelse 
i den betydning at en leder er ansvarlig for og har myndighet over hele institusjonen eHer en 
underavdeling i sin virksomhet og "delt" ledelse der det skilles mellom lederansvaret for de 
faglige og administrative delene av virksomheten. Disse deles mellom to likestilte ledere, for 
eksempel en rektor og en direkt0r, en dekanus og en fakultetsdirekt0r eller en instituttleder og 
cn administrasjonssjef 
III) Besluttende eller radgivende kollegiale organer: Her har UiB rMgivende organer pa 
instituttniva, og besluttende pa fakultetsniva. Debatten omhandler funksjon, hvordan 
medlemmene rekrutteres, om de velges eller utnevnes og hvem eller hva de representerer. 


I debatten om styrings- og ledelsesformer ved universitetene refereres det gjerne til tre 
styringsmodeller: samfunnsstyre, fagstyre, og partsstyre (styring gjennom 
interessekoalisjoner). 


Samfunnsstyre legger vekt pa at h0yere utdanningsinstitusjoner er offentlige og derfor b0r 
vrere underlagt samfunnet gjennom den allmenne folkevalgte innflytelsen som tradisjonelt har 
blitt gjort gjeldende overfor all offentlig forvaltning. Det tradisjonelle forvaltningsstyret av 
h0yere utdanningsinstitusjoner fokuserer pa den legale siden av saken, mens sp0rsmaiet om 
oppfyllelsen av politiske matsettinger overlates til institusjonen selv. Samfunnsstyret kan ogsa 
sikres ved at offentlig oppnevnte samfunnsrepresentanter deltar i institusjonenes styrer og slik 
rar innflytelse pa driften av utdanningsinstitusjonene. Dette er i trM med prinsippene for 
offentlig bedriftsstyring. 


Fagstyre legger vekt pa at de som har relevant faglig kompetanse b0r ha reell innflytelse over 
offentlige beslutninger av faglig art. Fagstyret i h0yere utdanning har tradisjonelt vrert sikret 
ved at faglig kompetanse har dannet grunnlaget for lederrekruttering ved at ledere pa aIle trinn 
(rektor, dekaner og instituttledere) skal inneha h0Y faglig vitenskapelig kompetanse og at den 
faglige legitimitet og autoritet som fagstyret forutsetter, sikres ved at lederne velges blant sine 
fagfeIler. 


Partsstyre (interessekoalisjonsstyre) legger til grunn tanken om at aIle ansatte i en 
organisasjon skal ha innflytelse over maten den drives pa. For universiteter og h0gskoler 
innebrerer dette at de st0rste interessegruppene ved utdanningsinstitusjonene (vitenskapelig 
ansatte, administrativt ansatte og studenter) er representert i institusjonenes styringsorganer. 
Representantene til styringsorganer ved grunnenheter, avdelinger og for institusjonen som 
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heIbet, blir rekruttert i separate valg innen hver gruppe, mens led ere blir rekruttert gjennom 
valg der alle interessegrupper har innflytelse. 


Styring av hoyere utdanningsinstitusjoner i Norge har vrert preget avat de tre modellene har 
blitt kombinert pa ulike mater. Tradisjonelt har universiteter og andre hoyere 
utdanningsinstitusjoner kombinert forvaltningsstyre og fagstyre ved at det forste har vrert 
rettet mot overholdelse av lover og regelverk, mens den faglige virksomheten har vrert preget 
av "autonomt" fagstyre innen de gitte legale rammene. Ledelsen har vrert "delt" i den forstand 
at administrasjonen under institusjonens direktor har utgjort en administrativ "linje" som har 
ivaretatt forvaltningsansvaret, mens den valgte faglige ledelsen har forvaltet det faglige 
selvstyret, eller det som innenfor hoyere utdanning dreier seg om institusjonenes faglige 
autonomi. Styringsorganene har tradisjonelt vrert kollegiale organer bestaende av i hovedsak 
vitenskapelig ansatte som har ivaretatt det faglige selvstyret pa institutt- fakultets- og 
institusjonsniva. Pa 1 970-tallet ble disse styringsordningene modifisert med et stoffe inns lag 
av interessegrupperepresentasjon i styringsorganene med blant annet valg pa instituttnivaet. 
Pa I 990-tallet ble systemet ytterligere modifisert ved at institusjonsstyrene fikk eksterne 
medlemmer oppnevnt av departementet etter forslag fra institusjonene, og endret seg mot en 
mer omfattende samfunnsstyring og en mer eksplisitt "bedriftsmodell. 


Med Mjosutvalget og i det senere Ryssdal-utvalget ble det foreslatt a organisere institusjonene 
som forvaltningsbedrifter med ekstemt oppnevnte styrer, og ansatte led ere pa alle nivaer 
innenfor et system av enhetlig Iedelse. Disse ledeme skulle vrere "faglige Iedere", samtidig 
som den faglige styringen ble flyttet inn i den administrative "Iinjen". Innenfor en slik struktur 
skulle rAd og styrer Ia en annen funksjon enn tidligere. De tidligere besluttende organer pa 
fakultets- og instituttniva skulle bli radgivende organer med interesserepresentasjon. Tanken 
var her at samfunnsstyringen av institusjonen skulle styrkes, samtidig som at ledeisen og den 
administrative linjen i institusjonene sku lIe styrkes. Slik sku lIe det bli mulig bade a Ia 
institusjoner som lojalt fulgte opp politiske vedtak og signaler, og som samtidig var i stand til 
a handle strategisk, effektivt og formalstjenlig. 


I den endelige loven, Lov om universiteter og hoyskoler (LOY 2005-04-0 I nr 15), ble den 
eksisterende tilknytningsformen til statsforvaltningen beholdt, slik at institusjonene fortsatt 
har status som srerskilte forvaitningsenheter. Nar det gjaldt organisering og IedeIse, ble 
institusjonene stilt fritt til a velge mellom den eksisterende modellen med valgte faglige ledere 
og "delt" led else, der styrer og styringsorganer knyttet til Iedeisen pa avdelings- og 
grunnenhetsniva fortsatt har beslutningsmyndighet, og den nye modellen som er skissert 
ovenfor. Dette apnet opp for variasjon i valg av organisasjons- og ledelsesordninger. 


2.2 TOLKNING AV MANDATET 


I tolkningen av mandatet legger arbeidsgruppen vekt pa at universitetene og hogskolene 
reguleres av en egen loy som tilkjennegir at institusjonene i kraft av sin spesielle funksjon, 
skal ha sreregne ledelses- og styringsformer. Dette betyr at Stortinget mener at lrerestedene 
ogsa bor styres etter andre Iedelses- og styringsprinsipper enn det som ellers er vanlig i 
bedriftsliv og offentlig forvaltning. I denne sammenheng har arbeidsgruppen lagt vekt pa a 
diskutere organisasjons- og ledeisesformer som gjor det mulig a kombinere effektivitet og 
strategisk Iedelse med prinsipper som medinnflytelse, partsstyre og fagstyre. 


Arbeidsgruppa har srerlig sett det som viktig a drofte instituttnivaet. Hovedbegrunnelsen for 
dette er at Rokkansenterets undersokeise viser at det er pa instituttnivaet en finner de store 
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meningsforskjellene og brytningene ved UiB. Undersekelsen viser at dagens ledelses- og 
styringsform pa institusjons- og fakultetsniva har stor oppslutning og legitimitet. 81 % av de 
vitenskapelig ansatte som har svart pa Rokkanundersekelsen ensker valgt rektor (for 
midlertidig vitenskapelig ansatte og tekniskladministrativt ansatte er tallene henholdsvis 69% 
og 58%). 68% av de som har svart pa undersekelsen ensker fortsatt valgt dekan. Pa aIle 
fakulteter foretrekker de ansatte i felge Rokkanundersekelsen valgt dekan. Oppslutningen om 
denne ordningen er srerlig sterk ved HF- og SV-fakultetene (81 % og 82%). Fast 
vitenskapelige ansatte har for evrig en mer positiv holdning til valgt dekan enn teknisk
administrativt ansatte (77% mot 59%). 


Pa instituttniva derimot er synspunktene mer variert. Hovedtendensen i sperreundersekelsen 
viser at UiB er splittet i synet pa valgt eHer ansatt leder. Et flertall av de som har svart i 
Rokkanundersekelsen gar inn for ansatt instituttleder. Her er det imidlertid betydelig forskjell 
mellom de fast vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte: 47% av de faste 
vitenskapelige ansatte ensker valgt instituttleder, mens bare 19% av de teknisk-administrativt 
ansatte ensker valgt instituttleder Gf. tabell 15 i Rokkanundersekelsen). 


Samtidig kan Rokkanundersekelsen tolkes som om ledelsesreformen pa instituttniva har 
virket etter intensjonene. Det synes a vrere bred enighet om at ordningen med ansatt 
instituttleder har fert til klarere ansvarsforhold pa instituttene, og at det er bedre 
beslutningsdyktighet pa instituttniva enn tidligere. Samtidig er 43% av de som har svart pa 
undersekelsen enige i at ansatt ledelse svekker de ansattes og studentenes innflytelse. En 
lignende holdning kommer til uttrykk i synet pa instituttrad med radgivende funksjon Gf. 
tabell 16 i Rokkanundersekelsen). Pa denne bakgrunn er det ikke overraskende at et flertall av 
de som deltok i undersekelsen ensker instituttstyre med beslutningsmyndighet (47%). Pa aIle 
fakulteter er det en mer positiv holdning til instituttstyre med beslutningsmyndighet enn til 
radgivende instituttrad. Det tyder pa at kollegiale beslutningsorganer har en sterk posisjon 
blant de ansatte ved UiR 


I lys av den brede oppslutningen om dagens ordninger pa fakultets- og institusjonsniva, finner 
arbeidsgruppen det mest fruktbar a konsentrere dmfiingene mot instituttnivaet. 
Arbeidsgruppen ensker srerlig a vurdere om det finnes modeller som i sterre grad kan ta 
hensyn bade til de ansattes medbestemmelse og behovet for strategisk og effektiv ledelse. 


2.3 DAGENS STYRINGS- OG LEDELSESMODELLER VED UIB 


Universitetsstyret kan selv bestemme ledelsesmodell pa institutt- og fakultetsniva. Ifelge Lov 
om universiteter og hoyskoler (LOV 2005-04-01 nr 15) er ikke universiteter og heysko ler 
bundet til a opprette selvstendige, faglige enheter, dvs. grunnheter (institutter med mer) eller 
avdelinger (fakulteter og lignende). Det er opp til styret a vurdere hvorvidt universitetet skal 
ha slike organer. Styret avgjer hvordan den faglige aktiviteten skal deles opp og organiseres 
(if. § 9-2, § 10-3). Ved Uill finnes det to fakulteter uten institutter, mens institutter, med ulik 
sterrelse og struktur, representerer de vanlige grunnenhetene ved de evrige fakultetene. 


Ved Uill er det fakultetstyrer og valgte dekaner pa aIle fakulteter. Pa instituttnivaet er det 
imidlertid store forskjeller. Noen fakulteter, som Det juridiske fakultet og Det psykologiske 
fakultet, har avviklet instituttstrukturen. De andre fakultetene har fortsatt institutter og 
samtlige fakulteter har gatt over fra valgt ledelse med instituttstyrer, til ansatt ledelse med 
radgivende organ. Det er store variasjoner i samspillet mellom instituttrad og instituttleder fra 
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fakultet til fakultet og internt pa de enkelte fakulteter. Sakalt "enhetlig" ledelse pa instituttniva 
praktiseres ogsa noe forskjellig pa de ulike fakulteter og internt pa det enkelte fakultet. 


Denne situasjonen karakteriserer ogsa andre norske universiteter og hegskoler. NTNU har for 
eksempel valgte instituttledere og instituttrad (i noen tilfeller fungerer de valgte lederne uten 
instituttrad). Derimot har NTNU ansatte dekaner og fakultetsrad. Ved Universitetet i Oslo er 
det store variasjoner pa instituttniva der en bade har valgte og ansatte ledere, i ulike 
kombinasjoner med rad eller styrer. Ved de store universitetene i Europa og USA fmnes et 
stort rnangfold av ledelses- og organisasjonsmodeller. Den generelle tendensen synes a vcere 
at dagens universiteter og h0gskoler gjennomgar store endringer pa alle nivaer. 


3. Drofting av uUke alternativer 


3.1 INNLEDNING 


Under dette punktet viI vi dmfte ulike ledelses- og styringsmodeller ved UiB. Notatet kommer 
i scerlig grad til a vurdere ulike tilncerminger til instituttnivaet. I lys av Rokkanunders0kelsen 
er det nettopp pa dette styringsnivaet en ser st0rst differensiering i meninger og erfaringer om 
styring og ledelse. Pa fakultetsniva synes dagens modell a ha stor legitimitet blant de ansatte 
ved UiB. Her viI vi derfor bare foresla mindre justeringer. 


3.2 INSTITUTT - ANSATT ELLER V ALGT, RAD ELLER STYRE, 
ENHETLIG ELLER TODELT? 


Universitetsstyret ved UiE har tradisjonelt bare operert med to normalmodeller for 
organiseringen av institutter Uf Normalregler for instituttene. Vedtatt av universitetsstyret 
28.04.2005): 


1. Institutter med et valgt, kollegialt instituttstyre og en valgt instituttstyrer. Normalreglene 
inneholder en ncermere redegj0relse for instituttstyrerens arbeidsoppgaver og 
kompetanseomrade Of §§ 1-17). Denne modellen er godt kjent og omtales ikke ncermere her. 


2. Institutter med et kollegialt instituttrad og ansatt instituttleder. I normalreglene heter det at 
instituttlederens kompetanse fastsettes i instruks eller delegeringsvedtak fra fakultetsstyret. 
Ogsa denne modellen er godt kjent og omtales ikke ncermere her. 


Ved andre norske universiteter praktiseres det ogsa andre relevante modeller. 


3. Institutter med kollegialt instituttrad og valgt instituttleder. Denne modellen praktiseres i 
dag ved NTNU. En valgt instituttleder far sin myndighet og legitimitet fra ansatte og 
studenter. Lederen har i dette tilfellet ogsa et betydelig strategisk handlingsrom fordi han eller 
hun forholder seg til et radgivende organ som ikke har besluttende myndighet. Modellen 
forutsetter klare mandater og instrukser for den valgte lederen og instituttradet. Uten slike 
mandater og instrukser apner modellen for mulige lojalitetskonflikter og uklare myndighets
og ansvarsforhold. 


4. Institutter med valgt, kollegialt instituttstyre og ansatt instituttstyrer. Dette er en av flere 
modeller som benyttes ved Universitetet i Oslo. Denne modellen skal sikre at lederen far 
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tilstrekkelig strategisk handlingsrom samtidig som den opprettholder valgte kollegiale organer 
med betydelig medbestemmelse for de ansatte. Modellen forutsetter klare mandater og 
instrukser for ansatt leder og instituttstyre. Uten slike mandater og instrukser apner modellen 
for mulige lojalitetskonflikter og uklare myndighets- og ansvarsforhold. 


Etter arbeidsgruppens mening er det gode grunner til a dmfte disse ftre mode Ilene mer 
inngaende, men vi gar ikke like grundig gjennom aIle modellene. Arbeidsgruppen viI derfor 
legge fram ftre perspektiver pa styrings- og ledelsesmodeller pa instituttniva. 


I Rokkanundersekelsen kommer det frem at et flertall av de ansatte mener at deres innflytelse 
pa beslutningsprosessene har bUtt svekket etter innferingen av ny modell for styring og 
ledelse pa instituttniva. Et klart flertall av de som deltok i undersekelsen uttrykker ogsa en 
positiv holdning til ordningen med instituttstyrer. Rokkanundersekelsen viser trolig at det er 
et sterkt enske blant de ansatte ved UiE om sterre innflytelse i saker som behandles pa 
instituttniva. Samtidig ser en at det er svrert ulike synspunkter pa valg eller ansettelse av 
leder. Et flertall av de som har svart pa Rokkanundersekelsen ensker fortsatt ansatte ledere. 
Ved tre av fakultetene er det imidlertid flertall for valgt leder, og en relativ stor gruppe ved 
aIle fakulteter ensker valgt instituttleder. Det kan vrere verdt a merke seg at et flertall av de 
vitenskapelig ansatte som deltok i undersekelsen fortsatt ensker valgt leder. Det er altsa 
betydelig uenighet blant de ansatte ved UiE i synet pa valgt eHer ansatt instituttleder. Siden 
hovedbegrunnelsen for at universitetenes styringsmodeller avviker fra andre organ i offentlig 
sektor er at universitetene har faglig virksomheter som uavhengig forskning, utdanning og 
forskningsformidling, ber det legges stor vekt pa de vitenskaplige ansattes oppfatninger og 
erfaringer i dette spersmalet. 


Det er ogsa grunn til a understreke at et klart flertall av de som har deltatt i 
Rokkanundersekelsen er enige i at ansvarsforholdet pa instituttene har blitt klarere med ansatt 
leder. Undersekelsen viser ogsa at et klart flertall er enige i at beslutningsdyktigheten har blitt 
forbedret. Det er delte meninger om hvorvidt ledelsens forankring i fagmiljeene har blitt 
svekket eller styrket. Det samme gjelder om ansatt ledelse styrker vektleggingen av de faglige 
oppgavene. 


Etter arbeidsgruppens mening ber universitetsstyret velge styringsmodeller pa instituttniva 
som pa den ene siden tar hensyn til de ansattes enske om sterre kollegial innflytelse, og pa 
den andre siden modeller som legger stor vekt pa strategisk handlingsrom pa ledelsesniva. 


3.2.1. MODELL 1: ANSATT INSTITUTTLEDER MED KOLLEGIALT 
INSTITUTTRAD 


Prinsipielle argumenter for ansatt leder med instituttrad: 

UiB bar som kjent innfert en modell med ansatt leder og instituttrAd, men institusjonen har 

fremdeles liten erfaring med ansatt leder. Det kan vrere et viktig argument for a fortsette med 

ordningen og heste mer erfaring. 



Det er mange forhold som taler for at instituttlederen ber ansettes. Et srerlig viktig argument 

har vrert at han eller hun i kraft av sin posisjon som ansatt leder normalt vii ha sterre 

handlingsrom enn en valgt leder, bl.a. med muligheter til a treffe strategiske valg. En ansatt 

leder viI ogsa lettere kunne skjrere gjennom og treffe raske beslutninger nar det er nedvendig. 

Ansetteisesprosessen apner videre for at lederen vii kunne rekrutteres utenfor instituttet, og 

lederen viI dermed kunne tilfere fagmiljeet nye impulser og perspektiver. Ser vi pa utevingen 
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av linjeledelsen vii den ansatte lederen primrert fule lojalitet i forhold til fakultets- og 
universitetsledelsen, noe som vii kunne gi klarere kommandolinjer. En ansatt leder har 
dessuten vrert gjennom en ansettelsesprosess hvor hans eller hennes egnethet for stillingen har 
vrert gjenstand for grundig evaluering. Det forutsettes videre at ansetteisesprosessen i st0ffe 
grad sikrer at instituttet far en profesjonellieder som har s0kt og fatt en stilling ut fra bestemte 
kriterier, i motsetning til en leder som er blitt valgt til et verv. 


Det er grunn til a understreke at en ansatt leder har et sterkt mandat og gode forutsetninger for 
a ut0ve personalledelse. Formelt og reeIt skal instituttlederne fungere som arbeidsgivere i 
forhold til de ansatte. Det krever ledere som har personalpolitiske virkemidler som er egnet til 
a utvikle et godt arbeidsmilj0, skape trivsel og motivasjon blant ansatte og studenter, legge til 
rette for kompetanseutvikling blant vitenskapelig og administrativt ansatte og a utforme 
insentivordninger som oppleves som rettferdige og stimulerer til innsats nar det gjelder 
undervisning og forskning. Vniversitetsstyret har i ulike sammenhenger forutsatt at en ansatt 
instituttleder har de beste betingelser for a ut0ve god og effektiv personalledelse. Det tinnes 
gode argumenter for dette. Men god og effektiv personalledelse kan ogsa sikres med valgt 
leder - gitt at lederen har strategisk handlingsrom i forhold til kollegiale organer. 


PrinsipieUe utfordringer med ansatt leder og instituttrad 
Det er flere argumenter som har vrert brukt mot modellen med ansatt leder og instituttrAd. Det 
blir ofte hevdet at avstanden mellom ansatt leder og ansatte/studenter kan bli for stor, blant 
annet fordi lojaliteten primrert gar oppover og ikke nedover. Det blir ogsa hevdet at dersom 
man henter en ansatt leder "utenfor murene", har man svak garanti for at lederen har 
tilstrekkelig faglig legitimitet blant ansatte og studenter. Ordningen med ansatt leder og 
instituttrad svekker dessuten de ansattes og studentenes muligheter for a vrere med a 
bestemme saker som angar demo 


En ansatt instituttleder vii i likhet med en valgt instituttleder ha behov for rad og innspill fra 
ansatte og studenter. Gode vedtak forutsetter at lederen tar hensyn til argumenter og 
synspunkt som fremmes blant studenter og ulike kategorier ansatte. Det er derfor viktig at 
lederen I110ter ansatte og studenter tiI samtaler og meningsutveksling i instituttrAdet. En ansatt 
leder b0r ogsa ta initiativ til stabsI110ter med aile ansatte. Dette vii kunne sikre gode 
deliberative prosesser med stor grad av legitimitet. Samtidig vii et godt fungerende instituttrAd 
sikre en viss innflytelse fra ansatte og studenter og dermed en viss grad av demokratisk 
legitimitet. 


Rokkanunders0kelsen viser at det er et klart behov for a klargj0re instituttrAdets funksjon og 
arbeidsoppgaver. Dersom instituttradet tikk et klarere mandat og ansvarsomrAde, ville det i 
st0ffe grad kunne iI110tekomme de ansattes 0nske om sterkere innflytelse. Samtidig er det 
n0dvendig a presisere instituttlederens rolle i forhold til instituttrAdet. Bade Rokkanrapporten 
Evaluering av styring og ledelse ved NTNU og Rokkanunders0kelsen av ViB viser at 
instituttrAdene har en problematisk og uklar plass i det nye styringssystemet. Bade ved NTNV 
og ved ViB tinnes det eksempler pa instituttledere som selv har bestemt hvem som skulle sitte 
i instituttrAdet og utpekte disse medlemmene. Mye taler for at det er gode grunner til a styrke 
instituttradene. 


Erfaringsbaserte problemstillinger knyttet til ansatt instituttleder og instituttrad 
Erfaringene med ansatt leder viser at det har vrert vanskelig a rekruttere instituttledere 
utenfra, og at stillingene ikke synes a vrere tilstrekkelig attraktive for eksteme s0kere. Mange 
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vii hevde at dagens ansatte instituttledere ogsa ville vrert aktuelle kandidater ved valg av 
instituttleder. En av instituttlederne i Rokkanunders0kelsen uttrykker det slik: 


Jeg tror at den viktigste grunnen til at jeg ble instituttleder er at hvis det hadde veert 
valg, sa hadde jeg bUtt valgt. For det var min tur. Sa den viktigste forskjellen i forhold 
til det gamle systemet er at begrunnelsenfor a bli instituttleder na er atjeg er 'best 
egnet' i stedetfor at det var 'min tur '. Sa pa en mate sa lever gamle skikker videre i ny 
form. (lvar Bleikli) 


Det blir av noen hevdet at ansatte ledere har et bredere nettverk og derfor er flinkere til a 
hente inn penger eksternt. Her kan det innvendes at det vanligvis er forskere og 
forskningsgrupper som skaffer eksterne midler til forskningsmilj0ene, gjerne pa tvers av 
institutter og fakulteter. 


Flere ansatte instituttledere finner det vanskelig a kombinere lederstillingen med aktiv 
forskningsinnsats. Derfor kan det ogsa vrere vanskelig a fa godt kvalifiserte forskere til a s0ke 
stillingen som instituttleder Gf kommentarene fra Rolf Terje Lie i Rokkanunders0kelsen). 
Det har ogsa vrert vanskelig a rekruttere kvinner som instituttledere. 


Bade ved NTNV og ved ViB har det vist seg at instituttradene har varierende betydning og 
m0tefrekvens. Mange instituttledere har et uklart bilde av hvordan radene skal fungere og bva 
de kan brukes til. Ved ViS synes fremdeles mange instituttledere a vrere mer eller mindre 
ukjent med regelverket omkring instituttradene. Det er derfor ikke overraskende at mange 
ansatte mener at de har for liten innflytelse pa beslutninger som bemrer egen arbeidssituasjon 
og fagfelt. 


3.2.2 MODELL 2: V ALGT INSTITUTTLEDER MED INSTITUTTSTYRE 


Prinsipielle argumenter for valgt instituttleder med instituttstyre 
Valgt instituttleder med instituttstyre er den tradisjonelle kollegiale ordningen ved norske 
universiteter. Denne styringsformen har mange tilhengere og gjm ansatte og studenter til 
viktige akt0rer med betydelig medbestemmelse. 


En valgt leder vii kunne ha stor demokratisk legitimitet blant ansatte og studenter. Lederen vii 
ha stor Iojalitet i forhold til de samme gruppene og vii rimeligvis legge stor vekt pa deres 
synspunkter og intcresser. Valgte ledere vii derfor styrke partsstyrets plass ved UiB. Det er 
likevel grunn til a tro at valgte ledere ogsa vii opptre lojalt i forhold til beslutninger tatt pa 
h0yere nivaer i organisasjonen. Nar lederen er forpliktet bade "oppover" og "nedover", vii det 
kunne virke sammenbindende pa universitetet 80m organisasjon. 


En valgt leder vii ideelt sett kunne bli valgt ut fra et fagpolitisk program og vii derfor kunne 
konsentrere seg om faglige og universitetspolitiske sp0rsmaL Dette apner for strategiske 
diskusjoner og reelle veivalg pa instituttniva. Denne ordningen gar derfor i retning av "todelt" 
ledelse. Et valgt instituttstyre etter tradisjonelt m0nster sikrer reell kollegial innflytelse 
gjennom sin beslutningsmyndighet. I prinsippet viI styrene, gjennom sin representativitet og 
beslutningsmyndighet, s0rge for at de ansatte og studentene far stor medbestemmelse pa 
instituttniva. Styret sikrer ogsa at ledelsen ved instituttet treffer beslutninger som er godt 
forankret blant ansatte og studentene. 


Prinsipielle utfordringer med valgt instituttleder og instituttstyre 
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En valgt leder vil ha sin primrere lojalitet i forhold til ansatte og studenter, ikke i forhold til 
fakultets~ og universitetsledelsen. Valgte ledere viI dermed kunne ha problemer med a 
iverksette vedtak truffet pa Myere niva nar de tn0ter mot stand blant ansatte og studenter. En 
valgt leder vii ogsa kunne vegre seg mot a treffe kontroversielle vedtak som gar i mot de 
ansattes og studentenes interesser. 


En valgt leder vii ofte fa mindre strategisk handlingsrom enn en ansatt leder. En valgt leder 
kan dessuten risikere at instituttstyret avviser viktige forslag til vedtak, eHer utsetter viktige 
saker. 


Dersom instituttet velger leder, blir det vanskeligere a rekruttere nye ledere fra andre 
institusjoner. 


Erfaringsbaserte sporsmal knyttet til valgt instituttleder og instituttstyre 
I enkelte fagmilj0 gikk ledervalget pa omgang blant de ansatte. Dermed hadde man ingen 
garanti for at lederne var godt motiverte og faglig sett godt kvalifiserte for oppgaven. I mange 
tilfeller ble instituttlederen ogsa valgt med lay oppslutning eHer var eneste kandidat ved valg. 
Det kunne gi en svak instituttledelse med liten legitimitet. 


Rokkanunders0kelsen viser at et noksa stort mindretall blant de som bar deltatt i 
unders0kelsen ved tre fakulteter og et varierende stort flertall ved tre andre fakulteter, fortsatt 
0nsker seg valgte ledere pa instituttniva. Ser en pa de ulike stillingskategoriene, 0nsker de 
vitenskaplig ansatte en ordning med valg, mens de administrativt ansatte tenderer mot a 0nske 
seg ansatte ledere. Et hovedinntrykk er dermed at institusjonen er splittet i synet pa valgt 
instituttleder. Rokkanunders0kelsen viser ogsa at modellen med valgt leder fremdeles har et 
godt fotfeste ved institusjonen. Vnders0kelsen viser imidlertid ogsa at et klart flertall er enige 
i at ansvarsforholdet pa instituttene har bUtt klarere og et klart flertall er enige i at 
beslutningsdyktigheten har bUtt forbedret med ansatt leder. Det er delte meninger om 
ledelsens forankring i fagmilj0ene har bUtt svekket eller styrket med ansatt leder. Det samme 
gjelder om ansatt ledelse styrker vektleggingen av de faglige oppgavene. Dette viser trolig at 
erfaringene med valgt leder er ulike ved de ulike instituttene og fakultetene ved ViB. 


Et hovedinntrykk er at et flertall ved institusjonen 0nsker en sterkere ledelse pa instituttniva 
ved V iB. Dette er ikke n0dvendigvis uforenlig med valgt ledelse dersom lederen er valgt pa et 
klart fagpolitisk og strategisk program. Det finnes ogsa eksempler pa at valgte ledere er hentet 
fra andre institusjoner, for eksempel ble den vaigte rektoren ved H0yskolen i Vestfoid hentet 
fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFV STEP) og den 
valgte rektoren ved Universitetet i Agder ble hentet fra Agderforskning AS. 


Rokkanunders0kelsen viser at et flertall av de som deltok i unders0kelsen ved alle fakulteter 
0nsker seg instituttstyrer. Dette kan tolkes som et uttrykk for at de ansatte £lnsker sterkere 
innflytelse pa beslutningsprosessene. Denne tendensen styrkes ogsa ved respondentenes syn 
pa instituttrad versus instituttstyre. 


Det bar blitt hevdet at instituttstyrene har hatt en negativ effekt pa instituttledelsen og dennes 
mulighet for a fatte nedvendige, men upopulrere vedtak. Det synes ogsa i noen sammenhenger 
a vrere et uavklart forhold mellom instituttstyrenes og fakultetsstyrenes myndighetsomrade. 
Noen av disse forholdene kan avhjelpes med et klarere regelverk og mandat for styrene og 
deres forhold til instituttleder og fakultetsstyre. 
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De ansattes positive vurdering av valgt leder og instituttstyre henger trolig sammen med 
holdningen til universitetsdemokrati mer aIlment. 


3.2.3 MODELL 3: VALGT INSTITUTTLEDER MED INSTITUTTRAD 


Prinsipielle argumenter for valgt instituttleder med rad 
Det er grunn til a understreke at valgt instituttleder med kollegialt instituttstyre ikke er det 
eneste alternativ til dagens ordning med ansatt instituttleder og kollegialt instituttrad. 
Pa instituttniva praktiserer NTNU en modell med valgt instituttleder og instituttrad. Denne 
modellen kan betraktes som en kompromiss10sning mellom modelll og mode II 2. Ved a 
velge instituttleder sikrer man at lederen tar demokratisk legitimitet. NTNU videreforer altsa 
den tradisjonelle ordningen med valgt instituttleder, men har avskaffet de gamle 
instituttstyrene. Nar instituttstyret faller bort, tar lederen et betydelig strategisk handlingsrom. 
Modellen kan derfor sies a forene innflytelse og medbestemmelse med en effektiv og 
handlingsrettet ledelse. En valgt instituttleder ved NTNU har mye av det samme 
myndighetsornradet som en ansatt instituttleder ved UiB, og instituttradene ved NTNU 
fungerer pa mange mater som tilsvarende organer ved UiB. NTNU-modellen kan imidlertid 
sies aha et sterkere innslag av medbestemmelse i og med at de ansatte og studentene velger 
leder. Valgt instituttleder kan her ogsa forenes med "enhetlig" ledelse. 


Prinsipielle utfordringer med valgt instituttleder og instituttrad 
I denne modellen er ikke den valgte lederen bundet av et instituttstyre, men forholder seg til et 
radgivende organ. Noen av de samme prinsipielle innvendingene som er fremfurt mot ansatt 
leder gjar seg ogsa gjeldende ved valgt leder med instituttrad: Det er alltid en fare for at 
lederen opptrer "eneveldig" og egenmektig nar det ikke finnes gode nok kontrollorganer pa 
instituttniva. Riktignok er lederen i NTNU-modellen demokratisk valgt og kan derfor miste 
sin makt ved neste valg. Slik sett star denne lederen noe svakere enn den ansatte 
instituttlederen. 


Sett fra et lederperspektiv kan kanskje en valgt instituttleder primrert sies a ha lojalitet til 
ansatte og studenter - noe som svekker relasjonen til fakultetsledelse og universitetsledelse. 


NTN U-modellen har en betydelig svakhet fordi den ikke i tilstrekkelig grad presiserer 
instituttlederens rettigheter og plikter i forhold til instituttradet Lederens mandat i forhold til 
instituttrad er uklart. Instituttradet har ogsa et uklart mandat. Det uavklarte forholdet mellom 
instituttleder og instituttrad svekker modellen. Ordningen med valgt leder og instituttrad 
mater derfor noen av de samme utfordringene som UiBs modell med ansatt leder og 
instituttnld. 


Erfaringsbaserte problemstillinger knyttet til valgt instituttleder med instituttrad 
Ved UiB har vi ingen erfaringer med denne modellen. Erfaringene fra NTNU gar i litt ulike 
retninger. Mange av de tradisjonelle innvendingene mot valgt instituttleder gjar seg ogsa 
gjeldende blant ansatte og studenter ved NTNU. Samtidig er det mange som mener at en valgt 
instituttleder med rad tar for stor makt pa bekostning av kollegiale organer. 


Den starste utfordringen ved NTNU-modellen er at ordningen med instituttrad praktiseres pa 
vidt forskjellige mater. Ved noen institutter eksisterer det i realiteten ikke instituttrad, ved 
andre institutter rn0ter radene ytterst sjelden. Enkelte institutter har velfungerende rad, men 
det synes a vrere mye opp til instituttledeme selv om de viI benytte radene som radgivende 
organer. Mange av de ansatte ved NTNU er frustrerte over at instituttradet har et uklart 
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mandat og myndighetsomrade. Det blir ogsa reist kritikk mot instituttledere som ikke meter i 
instituttradene. I evalueringen av NTNUs ledelses- og styringsmodell blir det dessuten hevdet 
at kontakten mellom fagmiljeene og ledelsen blir oppfattet som svak. 


3.2.4 MODELL 4: ANSATT INSTITUTTLEDER MED INSTITUTTSTYRE 


PrinsipieUe argumenter for ansatt instituttleder med instituttstyre 
Sperreundersekelsen fra Rokkansenteret peker pa at de ansattes medinnflytelse er blitt 
svakere og at mange oppfatter dette som en forverring i forhold til den tradisjonelle modellen 
med valgt instituttleder og instituttstyre. En modell med ansatt instituttleder og instituttstyre 
viI imetekomme noen av disse bekyrnringene. Ordningen med instituttstyre sikrer sterk 
kollegial representasjon og er en garanti for partsstyre. Et viktig poeng med a innfere 
instituttstyrer er at instituttene rar et sterkere innslag av parts- og fagstyre. En ansatt 
instituttleder vii samtidig ha betydelig handlingsrom. De tidligere anferte argumentene for 
ansatt instituttleder og valgt instituttstyre blir her plassert i en ny konstellasjon. 


Prinsipielle utfordringer med ansatt instituttleder og instituttstyre 
Hovedbegrunnelsen for a gjeninnfere styrene er at sperreundersekelsen fra Rokkansenteret 
peker pa at medinnflytelsen har blitt svakere og at mange oppfatter dette som en forverring i 
forhold til tidligere modelL Et klart flertall ved aIle fakulteter blant de som deltok i 
Rokkanundersekelsen ensket seg instituttstyrer. Denne modellen imetekommer dette behovet. 


I en styringsmodell med instituttstyrer rna ansatte ledere i sterre grad serge for a forankre 
beslutninger i organisasjonen enn ordningen med instituttrad. En modell med ansatt 
instituttleder og instituttstyre kan bare fungere tilfredsstillende dersom det er godt samarbeid 
mellom leder og styre. Modellen forutsetter ogsa at det finnes klare mandater og definerte 
myndighetsomrader for leder og styre. Dersom modellen skal unnga den tradisjonelle 
kritikken mot instituttstyrer, er det viktig a begrense styrenes mandat for a unnga detaljstyring 
og umyndiggjering av den ansatte lederen. Det er naturlig at styrene gir fra seg visse 
fullmakter til instituttlederen og i steffe grad sikter mot a vrere strategiske organ med fokus pa 
budsjett, fagutvikling, forskning og utdanning. 


Modellen har imidlertid noen innebygde svakheter: Det kan lett oppsta strid om 
myndighetsomradene tilleder og styre. Det kan ogsa vrere uklart hvor den avgjerende 
beslutningsmyndigheten ligger i en slik modell. Det er lett a forestille seg at det kan bli 
vanskelig a finne gode ledere som vii arbeide i forhold til et instituttstyre med store fullmakter 
og beslutningsmyndighet. Dersom styrene i mange saker begrenser lederens strategiske 
handlingsrom, faller mye av poenget med ansatt leder bort. Det er ogsa en fare for at 
instituttstyret vii ha betydelig lojalitet i forhold til ansatte og studenter. Det kan svekke 
relasjonen til fakultetsledelsen og universitetsstyret. Men argumentet kan ogsa snus: En ansatt 
leder vii styrke lederens lojalitetsMnd til heyere nivaer, samtidig som en sikrer seg 
medbestemmelse gjennom styrer valgt blant ansatte og studenter. 


Erfaringsbaserte sporsmal knyttet til ansatt instituttleder med instituttstyre 
Ved um har vi ingen erfaringer med denne modellen. Ved UiO er imidlertid dette en av flere 
styringsmodeller. Flere institutter opererer med en slik modell noe som viser at den er fullt 
ut gjennomfurbar og ingen hemsko for styring og ledelse ved UiO. Det er viktig a understreke 
at modellen inneholder sterke elementer av medbestemmelse og demokratisk innflytelse. 


3.2.5 NOEN SAMMENFATTENDE VURDERINGER 
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Det cr ikke vanskelig a se at de styringsmodellene som vi har skissert har noen innebygde 
svakheter. Modell 1 gir lederen et stort strategisk og faglig handlingsrom. Men den faglige 
ledelsen av et institutt kan bli skadelidende dersom lederen ogsa har store administrative 
oppgaver (enhetlig ledelse pa instituttniva). Modell I er dessuten karakterisert ved liten 
innflytelse og medbestemmelse for ansatte og studenter. Utrykk som "enevelde" har vrert 
brukt om denne styringsformen (Rokkanundersokelsen). Sammenlignet med andre modeller 
har modell 1 et visst demokratisk underskudd. Kollegiale organer er sterkt svekket og det 
samme er partsstyret. Samtidig har universitetsstyret oppnadd noe av det som var formalet 
med den navrerende styrings- og ledeisesformen pa instituttniva, nemlig a styrke 
instituttlederens posisjon. Ordningen med ansatt Ieder og instituttdid ved UiB har ogsa fort til 
klarere ansvarsforhold ved instituttene og forbedret besiutningsdyktigheten til disse organene. 
Bade ansatte og studenter ser det imidlertid som svrert problematisk at deres innflytelse er 
svekket. 


Rokkanundersokelsen viser at den tradisjonelle instituttmodellen ved UiB fremdeles har stor 
oppsiutning blant de ansatte. Det er viktig at universitetsstyret tar disse signalene pa alvor. 


Dc to omtalte instituttmodellene som benyttes ved NTNU og UiO har bade sterke og svake 
sider. Mange av utfordringene til disse mode Ilene knytter seg til mandat og 
myndighetsomrade for ledere, styrer og rad. Det kan vrere grunn til a merke seg at bade 
modell3 og modell 4 har sterke inns lag av medbestemmelse fra de ansatte og studentene enn 
den navrerende styrings- og Iedelsesmodellen ved UiE pa instituttniva. Det er imidiertid ogsa 
fullt mulig a styrke de ansattes og studentenes innflytelse innenfor den navrerende 
instituttordningen ved UiB. Det krever imidlertid en presisering og styrking av instituttradets 
mandat og myndighetsomrade uten at dette nodvendigvis trenger a svekke Iederens 
strategiske handlingsrom. Med en slik utvikiing viI forskjellene mellom dagens instituttrad og 
de tradisjoneIle instituttstyrer bli mindre enn i dag. Mange i organisasjonen synes amene at 
en slik utvikling er onskelig. Det er derfor nodvendig a se nrermere pa mandat, myndighet og 
instruks. 


3.2.6 MANDAT, MYNDIGHET OG INSTRUKS 


Som nevnt i innledningen til dette kapittelet vurderer arbeidsgruppen det som nodvendig a 
klargjore instruks og mandat for leder, rad eIler styrer for a sikre en klar og tydelig styrings
og ledeisesmodell. lnnspillene til mandat og instruks i dette notatet er tenkt a passe til aIle de 
fire modeIlene som er blitt presentert ovenfor, og er utformet med sikte pa asikre ansattes og 
studenters medinnflytelse og instituttenes behov for strategisk handlingsrom. 


Instituttets organer 
Arbeidsgruppen mener alle institutter ved UiB skal ha et styre eller et rad. Alle ma ha en 
instituttleder, og en stedfortreder for instituttlederen. Det bor ogsa i prinsippet vrere en 
administrasjon som normalt ledes av en administrasjonssjef. 


Mandat og instruks 
1. lnstituttstyret 
lnstituttstyrenes mandat kan begrenses eller utvides av universitetsstyret. Alle besiutninger 
instituttstyret treffer viI vrere etter delegasjon fra og pa vegne av universitetsstyret. Derfor kan 
en ogsa tenke seg instituttstyrer med et mer begrenset mandat eon det 80m nevnes nedenfor. 
Gar UiB for en model1 med instituttstyre skal det vrere instituttets overste organ. Instituttstyret 
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skal da ha ansvar for a fastlegge overordnede mal, prioriteringer og strategier for 
virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regIer, samt vedtak fattet av 
universitets- eller fakultetsstyret. Styret skal uteve myndigheten sin gjennom a vedta 
overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten. Dessuten ber de vedta 
langtidsplaner, med srerlig vekt pa strategi for forskning, utdanning og formidling. Nar det 
gjelder arsplaner og overordnede budsjetter ber styret vedta disse, men i sterre grad avgi 
fullmakter til instituttleder for den ordinrere driften og ekonomistyringen. lnstituttstyret har 
ansvar for oppfelging gjennom: godkjenning av regnskap og arsrapport. Instituttstyret ber 
ogsa godkjenne forslag til intern organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor 
de rammer som er gitt av overordnet organ. For evrig ber instituttstyret legge fram for 
fakultetet forslag til valgkomite for utpeking av instituttleder, og innstille ved eventuell 
tilsetting av instituttleder og stedfortreder. Det kan ogsa vrere naturlig for styret a innstille i 
vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet. 


2. lnstituttradet 
Som alternativ til styre rna UiB ha et radgivende organ, instituttr1idet. Mandatet kan ogsa her 
begrenses eHer utvides. Instituttradet kan ogsa gjeres vedtaksfur i noen spmsmaL 
Instituttr1idet oor kunne settes sammen av bare interne medlemmer der fakultetsstyrene 
bestemmer sammensetningen. Disse rna kunne utpekes/velges av de ulike grupper personale 
og studenter. Instituttleder oor lede r1idet. Instituttradet ber uttale seg om de saker som ellers 
ville ha vrert gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, arsplan og budsjett, intern 
organisering, samt regnskap og arsrapport. lnstituttradet rna ogsa kunne dmfte andre saker 
som instituttleder eller evrige medlemmer ensker a ta opp, der dmftingene er n\dgivende 
overfor instituttleder. 


Instituttradet ber kunne tillegges konstitusjonelle funksjoner som nominasjon av medlemmer 
til valgkomite for valg/tilsetting av instituttleder, og innstille overfor fakultetsstyret ved 
tilsetting av instituttleder. lnstituttleder ber ogsa kunne etablere et eget innstillingsutvalg for 
behandling av de vitenskapelige stillinger som fakultetet har tilsettingsmyndigheten for. 
Dette forslaget til mandat for instituttr1id (og indirekte instituttleder) medferer en endring i 
forhold til dagens ordning. I dag er ikke instituttlederen leder for radet. Instituttr11det velger 
selv en radsleder. Oct nye mandatet apner for et mer forpliktende samarbeid mellom 
instituttleder og instituttrad. 


3. Instituttleder 
Oct gar godt an a lage en instruks for lederen som passer til bade en modell med rad og med 
styre. Her ber det uanseU vurderes a gi lederen en instruks eller fullmakter som gir et 
handlingsrom som tilsvarer noenlunde dagens ordning. Instituttlederen vii uansett vrere 
instituttets everste leder, og lede instituttets virksomhet innenfor rammer satt av 
universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekanus og gjennom vedtak som 
eventuelt er futtet i instituttstyret. lnstituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med 
hensyn til aIle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt et eventuelt instituttstyres 
myndighetsomrade, og har generell fullmakt til 11 avgjere 10pende enkeltsaker. Her kan en 
tenke seg en ordning der instituttleder for eksempel rar myndighet til aansette personer i 
midlertidige stillinger og rar budsjettmyndighet i et visst omfang. Instituttlederen ber videre 
lede instituttstyret, eventuelt instituttr1idet, og ha ansvar for a utarbeide saksframlegg med 
forslag til vedtak i de saker som Iigger inn under instituttstyrets myndighetsomrade el1er der 
det er rad, utarbeide forslag til vedtak i de saker som tilligger instituttradets 
myndighetsomr1ide. Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon 
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og kontakt med eksterne samarbeidspartnere, og ber ogsa kunne palegges oppgaver for 
fakultetet. 


3. Instituttleders stedfortreder 
Sammen med instituttlederen velges/tilsettes eHer oppnevnes en stedfortreder som overtar 
instituttlederens oppgaver og myndighet nar denne har lengre fravcer. Vedkommende er 
nestleder i instituttstyret. 


4. Admin istrasjon/administrasjonsjef 
Ved institutter som har en egen ad ministrasjonsjef ivaretar administrasjonsjefen ledelsen av 
instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samrad med og pa delegasjon fra 
instituttlederen. 


3.2.7 KONKLUSJON 


Modellen med ansatte ledere pa instituttniva er relativ ny ved U iB, der enkelte fakulteter kun 
har ett ars erfaring med denne. Prinsipielt sett ber endringer av viktige styringsmiddel Ia tid til 
a virke over en periode fer en evaluerer og eventuelt foretar radikale endringer. 
Rokkanundcrsekclsen viser som fur nevnt at modellen med ansatt ledelse har Iatt et godt 
rotfeste ved UiB, og har et flertall bak seg pa tre fakulteter. Oet skal derfor go de argumenter 
til for a endre pa dagens ordning med ansettelse pa dette nivaet. 


Samtidig viser undersekelsen at det kan vcere tegn til et visst demokratisk underskudd ved 
UiB, noe som kommer scerlig til uttrykk ved det klare flertallet som ensker a:fa tilbake en 
ordning med instituttstyrer. Ved tre av fakultetene er det et flertall for valgt leder, og det er 
scerlig de vitenskapelig ansatte ved UiB som ensker seg valgte ledere. Oet er ogsa en 
hovedtendens i Rokkanundersekelsen at mange peker pa at studenters og ansattes innflyteise 
har blitt svekket etter omleggingen til dagens modell. 


I lys av Rokkanundersekelsens resultater kan det derfor argumenteres for at det er behov for 
justeringer ved UiB for aeke de ansattes og studentenes innflytelse pa de beslutninger som 
fattes. Arbeidsgruppen foreslar derfor at dersom ordningen med instituttnld skal holde fram, 
rna det utarbeides nye, og klarere regler for instituttradenes funksjon i trad med de prinsipper 
som er ornhandlet i forrige punkt. Skillet mellom instituttnld og instituttstyre vii da bli 
mindre. Et annet mer radikalt alternativ viI vcere a be universitetsstyre om a vurdere 
muligheten for a gjeninnfere modell 2 eHer introdusere andre modeller - med de mandater 
som er skissert ovenfor pa de fakulteter som ensker en slik ordning. 


Flere av gruppens medlemmer er av den oppfatning at universitetsdemokratiet ber styrkes ved 
UiB. Arbeidsgruppen tror imidlertid at det er mest realistisk pa det navcerende tidspunkt a 
styrke de ansattes og studentenes innflytelse innenfor dagens ordning. 


Oet kan videre synes som om debatten ved UiB om ledelsesmodeller i stor grad har dreid seg 
om valgt eller ansatt ledelse. Oet er slaende at spersmalet om enhetlig og todelt ledelse i 
mindre grad har blitt gjenstand for vurderinger. Mange av de prinsipieHe argumentene om 
ansatt eller valgt, er delvis ogsa et spersmal om enhetlig og todelt ledelse. I dag er 
instituttledelsen ved UiB i realiteten enhetlig, men enhetlig ledelse praktiseres pa ulike mater, 
avhengig av instituttenes sterrelse, faglige struktur og administrative ressurser. 
Arbeidsgruppen foreslar at denne ordningen ber videreutvikles. For mange institutter er det 
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for tidlig a trekke en endelig konklusjon om hvorvidt ordningen svarer til universitetsstyrets 
intensjoner. 


Ulike instituttmodeller pa fakultetsniva viI skape betydelige ledelses- og styringsutfordringer . 
Derfor anbefaler vi at et fakultet bare benytter en instituttmodell. A v hensyn til 
styringsutfordringer og andre forhold ber det ikke vrere mer enn to instituttmodeller ved UiB. 
I lys av den omfattende debatten som har vrert ved UiB og arbeidsgruppens notat ber 
universitetsstyret pa ny ta stilling til hva som skal vrere normalmodeH eHer normalmodeller pa 
instituttniva ved Vill. 


3.3 FAKULTET 


3.3.1INNLEDNING 


Universitetsstyret ved Uill har vedtatt en modell for organiseringen av fakulteter Of 
Endringer i "Valgreglementetfor Universitet i Bergen. Vedtatt av universitetsstyret 
17.02.2005 og Normalregler for fakultetene. Vedtatt av universitetsstyret 28.04.2005}: 
Dekanus velges, og hun eller han er fakultetsstyrets leder. 


Med tanke pa den store oppslutningen om dagens styringsmodell Of. Rokkanundersekelsen) 
ensker ikke arbeidsgruppen a anbefale noen nye altemativer eller nye modeller for styring og 
ledelse pa fakultetsniva. Derfor viI notatet her dmfte ulike problemstillinger som er aktuelle 
ved dagens modell. Vi vii imidlertid peke pa noen svakheter ved dagens ordning med valgt 
dekanus og fakultetsstyre. 


3.3.2 FAKULTETSSTYRETS OG DEKANUS' FORHOLD TIL INSTITUTTNIV AET 


Med etableringen av storinstitutter har fakultetsnivaet mistet noen oppgaver, men er ogsa 
tilfert nye. Fakultetsstyret skal utforme og legge fram strategien for fakultetets utdannings- og 
forskningsvirksornhet. Slike planer lages for evrig ogsa pa instituttniva. Instituttenes planer er 
aldri rene implementeringer av fakultetsstyrets langsiktige planer. For flere forskningsmilje 
foregar planlegging og utfuring av forskningsvirksornhet relativt uavhengig av bade fakultets
og instituttniva (tverrfaglige prosjekt, prosjekt som involverer samarbeid med ulike 
forskningsmilje nasjonalt og intemasjonalt, mindre individbaserte prosjekt og lignende). De 
nye forskningsgruppene pa instituttniva har ogsa en viss autonomi i forhold til fakultetets 
planer. 


Vi kan notere en lignende utvikling nar det gjelder forskerutdanning. Forskerutdanningen er 
normalt fakultetets ansvarsomrade. Fakultetene har i de fleste tilfeller ogsa et overordnet 
ansvar for strukturen i forskerutdanningen, godkjenning av kurs og lignende. Men selve 
forskerutdanningen - med visse unntak foregar ikke pa fakultetsniva. Den skjer i regi av 
forskerskoler pa instituttniva, nasjonale forskerskoler og intemasjonale forskerskoler med 
mer. 


Fakultetene har vanligvis et overordnet ansvar for utlysing, rangering og tilsetting i 
stipendiatstillinger, men tendensen synes avrere at flere av disse oppgavene delegeres 
nedover i systemet. 


Et annet viktig spersmal dreier seg om fakultets muligheter til a utnytte sitt strategiske 
handlingsrom. Om lag 80 pro sent av budsjettene bestar i gjennomsnitt av 10nnsmidler. I dag 
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har flere fakulteter valgt a legge beslutningsmyndigheten av kmnsmidlene pa instituttniva. 
Dette kan gi fakultetene lite handlingsrom til a utvikle klarere faglige strategier og 
omdisponere av stillingsressurser mellom instituttene i henhold til faglige prioriteringer. Dette 
bidrar videre til a svekke fakultetenes rolle som styrende, overordnede enhet. Andre fakulteter 
har beholdt kmnsmidlene pa fakultetsniva. Dette kan gi stefre strategisk handIingsrom til 
fakultetsstyrene og dekanen. 


Arbeidsgruppen ser det ikke som sitt mandat a ga videre inn pa problemstillinger nevnt 
ovenfor, men peker pa at det ligger en rekke utfordringer her som berer styrings- og 
ledelsesmodellene pa institutt- og fakultetsniva, og sarnspillet mellom ledelses- og 
styringsnivaene. 


3.3.3 MANDA T 


Fakultetene skallegge planer for den faglige utviklingen i sarnsvar med de vedtak som er 
fattet av universitetsstyret. Fakultetsstyret skal ogsa fastsette mal og resultatkrav. Videre har 
fakultetsstyret ansvar for at fakultetets akonomiske ressurser disponeres i samsvar med de 
vedtak som universitetsstyret har fattet. Hvordan kan disse oppgavene best leses? 


Dagens ordning baserer seg pa kollegiale beslutningsorganer med en betydelig grad av 
partsstyre og demokratisk valgte dekaner. Det gir styringsformen stor legitimitet blant ansatte 
og studenter, og dette er uten tvil denne ordningens styrke. Dagens modell er imidlertid ikke 
uten svakheter: 1 noen tilfeller kan fakultetsstyrene sende viktige saker tilbake til dekanatet 
eHer utsette viktige vedtak. Dette kan lett mre til handlingslammelse og redusert strategisk 
handlingsrom for dekanatet. Pa den annen side kan en ansatt dekan ogsa komme pa 
kollisjonskurs med sitt eget fakultetsnld. Det finnes flere eksempler pa dette fra andre norske 
universiteter og hagskoler 


Arbeidsgruppen oppfordrer derfor universitetsstyret til a vurdere ulike tiltak for a styrke 
dekanatets mandat. 


3.3.4 EN A VSLUTTENDE MERKNAD OM ENHETLIG OG DELT LEDELSE 


Den navrerende styrings- og ledelsesstrukturen pa instituttniva ved UiB baserer seg pa 
prinsippet om enhetlig ledelse. Som allerede papekt, finnes det ulike mater a praktisere 
enhetlig ledelse pa. Universitetsstyret har koplet sammen ansatt instituttleder og enhetlig 
ledelse. Man har ogsa koplet sammen valgt instituttleder og delt ledelse. Det er derfor grunn 
til a minne om at det ogsa er fullt mulig a ha valgt instituttleder innenfor et system av enhetlig 
ledelse (mode1l3). 


I dag har fakultetsdirektaren den daglige ledelse av fakultetets administrasjon. 
Fakultetsdirektaren er ogsa sekretrer for fakultetsstyret og andre styringsorganer ved fakultetet 
(funksjonen delegeres ofte). Videre sarger fakultetsdirektaren for at fakultetsstyrets vedtak 
blir satt ut i Iivet. Formelt er det styret og dekanus som fatter vedtak. Fakultetsdirektaren er 
ansvarlig for disponering av ressurser og budsjett i samsvar med vedtak som er gjort av 
fakultetsstyret. 


Dekanus har et overordnet ansvar for a utvikle fakultetets faglige og universitetspolitiske 
profil. Hvis dekanus primrert har en fagJig og universitetspolitisk funksjon, bar han eHer hun 
trolig velges pa et faglig-politisk program. Det gir delt ledelse (som skissert ovenfor). Hvis 
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dekanus skal overta en eller flere av fakultetsdirektorens oppgaver, apnes det for en stilling 
med sreregne kompetanser innenfor administrasjon, okonomistyring og faglig-strategisk 
ledeise. Det gir trolig en apning mot enhetlig ledelse. En slik stilling - der en bestemt form for 
profesjonalitet ettersporres - bor lyses ut. Da blir dekanus ansatt leder. 


Arbeidsgruppen mener ikke at det er tvingende grunner til a endre den navrerende ordningen 
med vaIgt dekanus, valgt fakultetsstyre og delt ledelse. Det er stor oppslutning om denne 
styringsformen ved UiB, og den har fram til i dag fungert rimelig bra. Det er imidiertid grunn 
til bekymring hvis enkelte fakultetsstyrer soker a overta myndighetsomradet til dekanus. 


3.3.5 KONKLUSJON 


I lys av resuitatene fra Rokkannundersokelsen synes det ikke a vrere noen stemning for a 
endre styrings- og ledelsesmodell pa fakultetsniva. De ansaUe ved UiB onsker i stor grad a ha 
bade valgte styrer og dekaner. Arbeidsgruppen deler denne oppfutningen. Arbeidsgruppen 
foreslar videre at UiB bor vurdere a se nrermere pa myndigheter, mandater og instrukser som 
regulerer myndighetsforhoidet mellom fakultetene og instituttene med sikte pa a klargjore 
balansen mellom fakultetene og instituttenes ansvarsrelasjoner. Arbeidsgruppen anbefaler 
ogsa universitetsstyret a vurdere virkemidler for astyrke dekanenes mandat for slik a sikre en 
mer effektiv og handlingsdyktig ledelse ved fakultetene. 
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Rokkansenteret 
STEIN ROKKAN SENTER FOR fLERfAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER 


Fokusgruppeintervju som ledd i drafting av ledelses- og styringsformer 
ved Universitetet i Bergen 


Pli oppdrag fra UiB gjennomfarer Rokkansenteret en undersakelse blant UiBs ansatte om 
styring og ledelse ved UiB. Undersakelsen vii vrere en del av grunnlagsmaterialet for 
universitetsstyrets beslutninger om ledelsesmodeller pa ulike nivlier ved UiB. I tillegg tiI en 
sparreundersakelse som har glitt ut til ansatte pa UiB har Rokkansenteret utfurt en kvalitativ 
undersakelse der fokusgruppeintervju er blitt brukt som metode. 


M!U: undersake og drafie institusjonens erfaringer med ulike styrings- og ledelsesformer, med 
spesiell vekt pa instituttniviet. 


I den kvalitative delen av prosjektet har vi utfurt tre ulike fokusgruppeintervjuer for a 
innhente erfaringer og synspunkter fra et bredt sammensatt panel. Fokusgruppeintervju er 
svrert nyttig for Ii fa fram ulike synspunkter og meningsbrytninger. Det som har vrert 
hovedmMsetningen er Ii fa fram erfaringer med instituttrlid og hvordan fakultetsstyrene 
fungerer som organ, deres roller og utfordringer. I tillegg har det vrert nyttig Ii intervjue ulike 
instituttledere for a fa fram ulike erfaringer med enhetlig ledelse pa dette nivaet. 


F okuswuppeintervjuer: 

Utfurt tre fokusgruppeintervjuer, med deltakere fra: 



o Instituttrlid 
o Instituttledere 
o Fakultetsstyrer 


Under kommer tre ulike oppsummeringer fra de tre fokusgruppeintervjuene. Det er totalt 22 
personer som har deltatt pli fokusgruppeintervjuene ut fra very eller stilling, hvilken 
ansattkategori en tilharer og hvilket fakultet en tilherer. Pli intervjuet med representanter fra 
fakultetsstyrer var det ogsli en studentrepresentant til stede. Hvert av de tre intervjuene varte i 
ca. to timer, og ble gjennomfurt pa Rokkansenteret. Vi har gruppert data i forhold til de tema 
som var hovedfokuset under intervjuene. Hvert intervju vii bli beskrevet for seg. Til slutt i 
dokumenter er oppsummering fra de to ipne sparsmlilene i sparreundersakelsen som gikk ut 
til aile ved UiB vedlagt. Slike apne sparsmlll er et godt supplement i en 
sperreskjemaundersakelse da respondentene star fritt til Ii komme med ekstra informasjon 
som kan utfylle bildet. 
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Instituttrad - erfaringer med ordningen 


Det ble sendt ut foresparsler til alle fakultet som har institutter om a delta i et kvalitativt 

fokusgruppeintervju der erfaringer med denne ordningen skulle vrere tema. Ved innfaringen 

av ansatt ledelse pa instituttniva er det blitt opprettet instituttrad ved instituttene som erstatter 

ordningen med instituttstyre. Siden dette er en relativt ny ordning, er det viktig a se pa 

hvordan rAdene fungerer pa de ulike fakultetene. Det viI sannsynlig ogsa variere hvordan 

radene fungerer mellom institutt pa fakultet, men det har vi ikke mulighet til a ga inn pa her 

siden prosjektet er avgrenset. Vi inviterte ansatte som har sittet i instituttradet pa sitt institutt i 

lapet av de to siste arene til a komme med ulike synspunkter pa ordningen. Det ble invitert 8 

per80ner med ulik bakgrunn fra instituttradene til a komme med erfaringer fra sin periode i 

instituttrAdet. Det var satt av to timer til gruppeintervjuet, 80m foregikk pa Rokkansenteret. 



Av alle de som ble forespurt av oppdragsgiver var det fire som stilte pa gruppeintervjuet, men 

siden aBe fakultetene var representert, kan en si at det er grei representasjon. Det var noe 

problem med innkaHingen til dette intervjuet, da det var uklart for de 80m mottok brevet at de 

var mottaker. Dette har ogsA sammenheng at det er vanskelig A ftone informasjon om 

instituttrAdene pa de fieste institutters hjemmesider. Av de fire deltakeme pa intervjuet var tre 

instituttrAdsleder og en var representant for de teknisk~administrativt ansatte. De tre 

instituttradsledeme var aHe fast vitenskaplig ansatt. Nedenfor vil det komme en kort 

redegjarelse for hovedessensen fra gruppeintervjuet, og enkelte deler viI bli vist med direkte 

sitat fra deltakeme. Deltakeme er blitt anonymisert, og oar det er relevant vii 

fakultetstilharighet bli opplyst om. Det var representanter med fra Det humanistiske fakuItet, 

Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det 

matematisk~ naturvitenskaplige fakultet. 



Et lite utdrag fra regeisamlingen om hva instituttrAdene er: 

Fakultetsstyret fastsetter selv instituttradenes starrelse og sammensetning. BAde gruppe A,B,C 

og D skal vrere representert. Det kan fastsettes at instituttrddene kan ha eksteme medlemmer. 



Mal ~ mandat: 

Instituttradet er et radgivende organ for instituttlederen i saker som vedrarer hovedlinjene for 

instituttets virksomhet eHer som er av stor prinsipiell betydning for denne. Radet skal fungere 

som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studenter. 

Radet kan behandle og avgi uttalelse i saker som angar: 



o 	 Langsiktig planlegging av virksomheten 
o 	 Retningslinjer og prinsipper for ressursbruken 
o 	 Langtidsbudsjett og forslag til arsbudsjett 
o 	 Rapport om instituttets akonomiske status 
o 	 Starre endringer i organiseringen av instituttets virksomhet 
o 	 Bade rAdet og instituttleder kan ta opp hvilken som heIst sak til uttalelse, med unntak 


av tilsettingssaker og saker 80m handler om enkeltpersoner 


Instituttradet mates nar det trengs. InnkaUing sendes ut med rimelig varsel. Instituttradet 
velger selv leder. 
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De ulike instituttradene: 
Det mrste en kan si om hvordan instituttrMene fungerer, er at dette oppfattes forskjellig for de 
ulike representantene som deltok i gruppeintervjuet. Det er ogsa forskjell pa instituttene som 
var representert; et var relativt lite, mens de tre andre instituttene var til dels ganske store i 
UiB-sammenheng. Ett institutt hadde gjennomgatt en stor strukturell endring det siste aret, og 
ett av instituttene var inne i sitt mrste periode med ansatt instituttleder og et institutt var inne i 
sin andre periode med ansatt instituttleder. Ett av instituttene var ogsa blitt sammenslatt i den 
senere tid der det har vrert en veldig omlegging av instituttstrukturen, og ett av fakultetene var 
blitt slatt sammen (medisin med odontologi). 


Hvordan er handlingsrommet til instituttrMet? 
Metefrekvensen er ulik pa instituttene. Pa et av instituttene har de mete hver maned, plt to av 
instituttene to til tre i semesteret, og pa et institutt har en veldig sjelden mete der heller 
stabsmetet fungerer som et allmete og en diskuterer de fortlepende sakene ved instituttet. Nar 
vi sper om hva som blir behandlet av type saker i instituttrMet, er det srerlig budsjett og 
ekonomi som bUr framhevet, i tillegg til ting som har med studieretninger A gjere. Det ble 
framhevet av en av de intervjuede: 


Strategi, I1lkonomi og prioriteringer. Og problemet er jo I1lkonomien, at det er stadige 
innskjCBringer. Og selv om vi fAr da en frigjort stilling ved at folk gAr av for aldersgrensen eller 
slutter, sA kan ikke vi automatisk ansette nye. Det har VCBrt en lI1lnnsutvlkling som ikke er blitt 
kompensert, og det er stadjg mye sparetiltak. 


Av ulike saker er satsningsomnlder og strategidiskusjoner en av de tingene som er viktig i 
radet, og a f§ til prioriteringer i forhold til undervisning og hvilke fag eHer fagomrader en skal 
satse pA. Dessuten behandles orienteringssaker fra fakultet. Det kan ogsA bli behandlet 
ansettelsessaker der en diskuterer i forkant av prosessen med a ansette, som gjerne gar pa i 
hvilket fag en her utvikle gjennom a ansette personell. Men selve ansettelsen eHer andre 
personalsaker behandles ikke. Videre sa en av de som ble intervjuet: 


Instituttrlidet hvis det skat funger sA rnA det ha et mAl og mening. Da rnA det VCBre et organ 
som, som igjen blir tatt hensyn til. Jeg sier ikke det at det skal VCBre konsensus om aile saker, 
men det mA VCBre et organ sam betyr noe. 


Dersom en ikke har vektlagt radet 80m et betydningsfullt organ, vii det heller ikke ses pa som 
nedvendig a delta her selv om en er valgt inn. PA et av instituttene ble det ble papekt at srerlig 
de som hadde akademisk tyngde valgte a ikke delta, og brukte andre kanaler for It fremme 
sine synspunkter slik som forskningsgruppemeter. Plt et av de andre instituttene fungerer det 
slik at de har apnet rAdsmetene og aUe kan delta hvis en vii. Det blir da understreket at det er 
bare de faste representantene som har stemmerett. Et av motivene for a ltpne var at radet 
skulle f§ mer A si og at det skal bli mer strategiske diskusjoner der, samtidig som en ville la de 
ansatte som eusket det, f§ muligheten til a sette seg inn i aktuelle saker. 


Pa et av de andre instituttene fungerte det slik at instituttleder og instituttradslOOer hadde 
jevnlige meter for at instituttrMslederen skulle bli informert om viktige saker instituttledelsen 
arbeider med. Dessuten deltar IOOergruppen pa instituttet som bestar av administrasjonssjef og 
instituttleder plt rAdsmetene. Forskningskoordinator er ogsa moo i ledergruppen, men det kom 
ikke fram om han ogsa er til stOOe pa rMsmetet. I instituttradet sitter representanter fra aUe 
fagene som er en del av instituttet og representanter fra studentene. Det ble understreket at det 
ikke er noe i reglementet som tilsier at instituttleder skal mete pa radsmetet, men at det er 
greit nar leder er til stOOe. Det er klart diskutert her at leder skal ta beslutningene, men at rMet 
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skal vrere et radgivende organ. Radslederen sitt fort:nA1 har vrert a bygge opp et rad som leder 
ikke kan ga utenom. Videre sier han: 


At det er der de strateglske diskusJonene skal Va:lre, og at det rna ha en forankring der. 
SelvflZllgelig ikke I hver enkelt sake, men at det rna utvlkle seg en praksis over tid sann at han 
da ikke kan ga pa tvers av instltuttradet I viktige saker. 


Denne radslederen kjenner det slik at instituttlederen har 110rt pa radet i viktige saker, og de 
har etablert et system for m£lter som fungerer. Samtidig ser han at de har utfordringer i 
framtiden nAr det gjelder hva en skal satse pa og diskusjoner omkring ansettelser. Dessuten er 
det en utfordring a na ut til aile pa instituttet slik at radet kan vrere et representativt organ. En 
del informasjon flyter i aIle retninger, og noen ganger blir det for mye som flyter nar hele 
instituttet nwtes sjelden. 


Sakene som har blitt behandlet i radet, har vrert kontroversielle, men det har ikke betydd at det 
har splittet radet og en bar tatt til en enighet eUer en slags konsensus. En av grunnene til at det 
ikke blir mer uenighet er 80m en av de intervjuede sier: 


Det andre som jeg gjerne vii ha frem, det er at vi har hatt et rimelig "harmonisk" rad. Det er 
mer sann at vi feler at vi star sammen mot en ytre "fiende", nemllg aile de nedskja:lringene 
som vi hele tlden blir mlZltt med. Det er noe med det at da rna en sta sammen utad. 


Det en mangler i forhold til a ta fram synet sitt videre i prosesser, er a ta pa plass rutiner i 
forhold til kontroversielle saker. En har ikke et system i dag som kan viderebringe radet sine 
vurderinger opp i systemet uten at instituttleder ensker a ta det videre. Det en nevner her er a 
inkludere uttalelser fra instituttradet i for eksempel ansettelsessaker. Det ble diskutert 
muligheten for en klagenemnd slik at radet har en mulighet til Ii ta opp ling en ikke er enig i. 
En representant uttrykte: 


I utgangspunktet formelt sa sender vi, uttalelser ved rad ved var instituttleder. og det er opp til 
han om han vii sende yare uttalelser videre. Sa jeg er veldig enig I det at det er mye mer 
klargjlZlrende av rollene hvis vi hadde en selvstendig uttalerett oppover. Hvls det oppstar 
konflikt, at instituttradets synspunkt bUr sendt videre. Det styrker den formelle posisjonen til 
instituttet vart. 


Slik som det fungerer na, er instituttradet et lite og avgrenset rad, og det er klart at flertallet av 
de som vi intervjuet, ensker a utvide rAdets mulighet for innflytelse. 


I oppstarten med radene ble det pa et av fakultetene opp til instituttledere hvordan 
instituttrMet skulle utpekes eHer velges. Pa det instituttet som ble intervjuet her bestemte da 
instituttleder hvem som skulle sitte i instituttrMet og utpekte disse. Om prosessen: 


For at dette skulle ha en stor legltlmitet blant de ansatte. sa burde man pa samme mate som 
man tldligere valgte et instituttrad som hadde en utlZlvende funksjon, na ogsa ha valg til 
instituttradet. Dette tok vi oPP. og lederen konsulterte fakultetet og fikk faktisk da beskjed om 
at han sto fritt til a velge om han ville utpeke radet. eller om en skulle velge. 


Siden reglene for rMet ikke er veldig omfattende. ser vi her at det er opp til hvert fakultet 
hvordan man tolker disse, og ogsa opp til hvert institutt hvordan man velger a lese 
organiseringen rundt radet. Samme representant mente at i neste runde er det nOOvendig a 
velge medlemmer til rMet blant de ansatte for at radet skal msterre legitimitet. 
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Pi mange av instituttene rrurter ogsA ledergruppen for instituttet i ridet, selv om disse ikke har 
stemmerett. Noe av fordelen med at alle In0ter, er at all informasjon i forhold til saker som er 
oppe kan hli delt, men en mi samtidig sarge for at ledergruppen ikke dominerer i In0tet. Her 
er det ogsi instituttridsleder sammen med instituttleder som kaller inn til In0tet og lager 
saksliste. Det gar ut meldinger til de ansatte om ndr neste ridsmatet skal vrere, og en har 
anledning til d delta selv om en ikke er medlem av mdet. Det hlir skrevet ordentlige referat fra 
rrurtene, og disse hlir distrihuert til alle pi instituttet slik at aile i prinsippet kan vrere oppdatert 
pi det som skjer. 


Instituttridets samarbeid med instituttleder: 
Det hIe pdpekt at det har tatt litt tid a fInne ut av formen pa samarheid mellom instituttleder og 
instituttrid. Det hIe srerlig papekt der instituttridet har fungert lengst og er inne i sin andre 
periode. Pi dette instituttet hIe det operert med flere ledergrupper som hadde rrurter dvs. en 
lhen ledergruppe rundt instituttleder, en forskningsgruppeleder og i tillegg instituttradet. Det 
mrte til at mange oppfattet instituttridet som en plass som ikke var viktig a In0te pa fordi 
beslutningene hie tatt i de andre ledergruppene pA instituttet. Selv om en er klar over at 
instituttmdet ikke har en heslutningsmyndighet, forventer en at nir en sitter i et rid skal hli 
lwrt pa av ledeme pa instituttet og at en skal kunne drafte saker som er viktige for utviklingen 
av instituttet. For a forbedre prosessene pa dette instituttet har en valgt nestleder fra 
instituttridet til a stille i ledergruppematene ved instituttet. Dette bar en gjort for at en skal ha 
en trid mellom det 80m foregAr i instituttledelsen og instituttridet, slik at nestlederen viser til 
saker som har hlitt diskutert i ledergruppen pa instituttradsrrurte. Det har skapt en mlelse av 
mer informasjonsflyt mellom ledelsen pa instituttet og radet. 


Type saker som en ser som viktige i fa innflytelse pa er srerlig diskusjon i forkant av 
ansettelsesprosesser. Der slike saker har mye a si for hvilke omrider en kan satse pa videre. 


Vi er sikkert i samme situasjon sam mange andre institutter. og sam ogsa ble nevnt her. 
nemlig at vi har en hel rekke med ansatte som om noen Ar kommer til A ga avo Dette med 
stilingsprioritering. og hvilke fagfelt vi skal satsa pA. det er kanskje den viktigste saken. Og da 
er det essensielt for styreren. eller den ansatte lederen, a ha legitimitet. For det er klart at 
vedkommende ogsa er vitenskapelig ansatt. og representerer ett av mange sub fagfelt sam er 
pa vart institutt. 


Her ser en noe av utfordringene pi instituttet og de sakene som kan vrere viktig a ta diskutert i 
fagmiljaet, der ridet viI vrere en viktig arena for a kunne ta opp tanker om hvor en skal satse. 
Der80m lederen har legitimitet som fagperson kan det ogsa skape legitimitet som leder av 
instituttet. Det hlir papekt at lederen ikke mil forfordele sitt eget fagfelt i fordelinger, selvom 
systemet gir lederen akt beslutningsmyndighet i forhold til tidligere. 


Noen snakker om at det a ta pi seg vervet som instituttleder ikke har vrert sa attraktivt, og at 
det nrermest gar pa rundgang hlant de kvalifiserte i kollegiet. Noen steder var dette mer som 
et "svarteper" spill, der dette har hlitt sett pa 80m en hyrde. Det kan se ut som om holdningen 
til instituttlederrollen har hlitt endret i noe grad, og en av de intervjuede forteller: 


Endelig vii jeg fremheve at vi pA vArt institutt egentlig er godt fornl1Jyd med den nye modellen. 
Oet gar nettopp pa at styrerjobben tidligere ofte var en sur plikt sam folk noksa ufrivillig matte 
ta pa sag nar det ble deres tur. Men nA har man fatt noksA vide fullmakter og har dermed 
tilsvarende muligheter sam styrer. I vArt tilfelle fl1Jrte delte til at det var to reelle sl1Jkere til 
stillingen. 
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Videre om vi ser endringen fra gammel til ny ordning sd hevdes det at det vurderingene av 
effekter av den nye ordningen ikke var srerlig behandlet. Dette gjelder srerlig i forhold til 
hvordan den nye lederen skal forholde seg til sine ansatte fra et system som var oppbygd pA 
kollegiale ordninger. 


Hvordan fakultetsstyre pdvirker arbeidet i instituttrAdet 
En av de intervjuede sitter i fakultetsstyret, men de andre bar ikke noe verY i fakultetsstyret. 
Den som sitter i fakultetsstyret hevdet at det var mer som en rutine at leder for n1det pd 
instituttet ogsd sitter i fakultetsstyret. En annen av representantene fortalte at pd hans fakultet 
var det tidligere slik at instituttledeme satt i fakultetsstyret. Det furte til at styret hadde veldig 
tyngde og det foregikk strategiske avgj0relser i styret. Samtidig sier en at i den nye ordningen 
med ansatte instituttiedere kan en ikke sitte i det styret som skal kontrollere virksomheten. 


Relasjonen mellom fakultetsstyret og rddene pd de ulike instituttene pd fakultetet er uklar. En 
av de som ble intervjuet sa at erfaringen fra instituttrddet er fakultetsstyret og sakene der 
be stemmer veldig mye av deres dagsorden. For eksempel er det fakultetsstyret som 
be stemmer om en skal satse pd nye studieprogrammer, nyansettelser og andre saker som er av 
stor viktighet for instituttet. Det de har sett er at sakslisten fra fakultetsstyret rna bestemme 
instituttrAdets dagsorden. For A fA en trAd mellom fakultetsstyret og instituttrAd bar de her gitt 
representant en fra gruppe A i fakultetsstyret observat0rstatus i instituttradet. Det fungerer slik 
at denne representanten diskuterer og legger fram sakene som er viktig for instituttet i 
instituttrAdet og en kan diskutere disse. Dessuten fAr representanten en pekepinn pA hvordan 
stemningen er ved instituttet. De wIer at gjennom denne ordningen flr en to ulike kanaler inn 
til fakultetsledelsen. En kanal gjennom instituttlederffi0tet og en representant i fakultetsstyret 
som vet om posisjonene til instituttet. Videre sier han: 


Fordi disae ledergruppene skal jo egentUg va:lre med pa de strategiske beslutningene. Oet star 
i deres stillingsinstruks. Sa da har vi fatt en noe interessant situasjon at instituttradet na 91eme 
vii 91eme ha mer maid til instituttledeme for at instituttets stemme kan bli hert i den strategiske 
utviklingen pa fakultetet. Sa i og for seg har en fatt den noe paradokssale situasjonen at pa 
instituttradsmetene na sa er det mer en sann vi mot dem. Instituttet mot fakultetet. 


Det er flere som ser det som skjer i fakultetsstyret 80m viktig for instituttene, og gjerne vii 0ve 

innflytelse pd de prosessene som foregAr der. 



F0r OK nd situasjon - sammenliKninK instituttrAd oB styre: 

En del hadde tanker om hva som fungerte bedre i den gamle styringsmodeUen med styrer, og 

en av de intervjuede uttalte: 



For na har vi et enevelde. Og selv om det eneveldet for sa vidt er orientert mot konsensus og 
unnga a utfordre ting. Sa tenker jeg at det er en del ting som na forsvinner av Informasjon og 
diskusjoner som tidligere var I styret, som skulle treffe formelle vedtak i en del saker. Oa var 
det reelle diskusjoner pa en helt annen mate, og aelv om det kanskje faktisk var lite granne 
mer spenninger og sann sa tenker jeg at det var mye bedre for meningsutvekslingen pa 
instituttet. 


Det er en reell endring A gA fra styre til rAd, og en har merket det gjennom at instituttlederen 
har fltt en styrket rolle og myndighet. Det som lederen har bUtt styrket med er gjeme forhold 
som fur mAtte gA gjennom instituttstyrevedtak. 
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Flere av de intervjuede 0nsker a se pa muligheten for ulik organisering pa fakultetene i 
forhold til instituttene da de er svrert forskjellige i forhold til struktur, fokus og 
sammensetning. Et sitat illustrerer dette: 


Men ellers sill synes jag forskjellane her iIIustrarer at danne her kjepphesten om at aile 
institutter skal ledes pili samme mlllte det er bare vilis. Det mill jo VlBre mUlig ogsell clIpne for 
variasjoner mellom fag, og fakulteter. Og at man kan legge opp til styringsmodeller som er 
tilpasset de ullke fagmilj0ene, og at det mill VlBre at budskap. 


Videre sier en av de andre: 


Da setter en jo ogslll mllll, da mill det ogslll tenkes mer igjennom hva som er poenget med disse 
ledersystemene ratt og slett altslll. For nee med synes at det virker sill veldig enkelt at du bare 
ut i fra en ganske generell modeiliager et system for hele universitetet. 


Om en skal ha valgte ledere eHer ansatte ledere er det ulike meninger om, men det er den 
reelle forskjeHen pa cad og styrer som vises til: 


Ja altsell forskjellen er jo nettopp det at fakultetsstyret og unlversltetsstyret er styrer. De kan gill 
Inn og overpr0ve da den styrelederen. Og selInn sett har de en reell kontrollerende funksjon. og 
det har jo ikke instituttrclldet. Jeg tenker slllnn at nlllr det gjelder pili institutt nwlll sell ville jeg 
mene at det ville VlBre fomuftig III IlIpne opp for at fakultetene selv kan bestemmer om de vii ha 
ansatt eller valgt instituttledere. 


Det er igjen et 0Dske om at rAdet skat ha noe reell innflytelse, og ha myndighet til a stille 
mistillit ti1leder av instituttet. 


OppsummerinK instituttrAd: 
Ut fra dette intervjuet ser vi at instituttradene fungerer forskjellig pa ulike institutt, og det er 
srerlig det lite spesifiserte mandatet til rAdet som gj0r at rAdene fungerer svrert forskjellig. 
lUdene har en veldig annen rolle enn det instituttstyrene hadde, og det er et klart signal fra 
intervjuet at en 0nsker a utvide rAdets mulighet for innflytelse. Slik det fungerer na er det opp 
til instituttleder om han 0nsker a ta med seg det radet har diskutert i videre behandling av 
sakene. 
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Instituttledere 


Hovedmalet med gruppeintervjuet var A fa frem ulike erfaringer og synspunkter pa 

instituttlederrollen og den eksisterende ledelses/styringsmodellen pA eget institutt, fakultet og 

universitetet som helhet. Nedenfor gis et sammendrag av hovedtema og problemstillinger som 

kom frem under intervjuet. Det ble sendt ut invitasjoner til atte instituttledere fra aUe fakultet 

som har institutt. Gruppen av instituttiedere som ble intervjuet besto av atte personer. To fra 

hvert av fakultetene som har institutt; det matematisk-naturvitenskapelige (MATNAT), 

medisinske (MED), humanistiske (HF) og samfunnsvitenskapelige (SV) fakultet. Psykologisk 

og juridisk fakultet har ikke institutt, og var derfor ikke representert i denne gruppen. Gruppen 

av instituttledere IClnsket ikke A vrere anonyme. FICllgende instituttledere deltok: 



Joban Lillehaug, Molekylrerbiologisk institutt (MATNAT) 

Jarl Giske, Institutt for biologi (MATNAT) 

Christard Hoffmann, Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (HF) 

Leiv Egil Bruvik, Institutt for fremmedspr8k (HF) 

Rolf Reed, Institutt for biomedisin (MED) 

Rolv Terje Lie, Institutt for samfunnsmedisin (MED) 

Dag Eigesem, Institutt for informasjons- og medievitenskap (SV) 

Ivar Bleiklie, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (SV) 



Om endring og drivkrefter for endring 

Instituttledeme er tydelige pA at det har skjedd store og viktige endringer for virksomheten pA 

instituttene og pA universitetet generelt de siste Arene. Kvalitetsreformen, innfuringen av ny 

gradsstruktur, nye undervisningssystemer, "tellekanter" og IClkt oppmerksomhet om 

pubUsering har hatt stor innvirkning pa den daglige driften, og fAr ulike utslag ettersom hvor 

man befmner seg i organisasjonen, hvilken virksomhet og type forskning man bedriver. Et 

viktig fellestrekk er at endringene oppfattes A ha medfurt mer byrltkrati, mer administrasjon 

og vanskeligere IClkonomiske vilkAr for den faglige virksomheten. Noen lykkes i A hente inn 

ekstem fmansiering, men alle opplever nedgang i tildelinger intemt. Det 80m omtaies som 

"hvileskjreret" i det otIentliges bevilgninger til forskning og til universitets- og 

hIClgskolesektoren, bar betydning for alle. 



Flere av instituttlederne legger vekt pA at den senere tidens omstrukturering pA universitetet, i 

form av blant annet instituttsammenslAing og endringer i forholdet mellom fakultet og 

institutt, er viktig nAr man na skal vurdere hva som er egnete styrings- og ledelsesstrukturer. 

Det er samtidig viktige forskjeller mellom fakultetene, i organisering, rutiner, styringspraksis 

og ledelsesform, type utfordringer, i IClkonomiske og strukturelle forhold (omgivelser), i 

forholdet mellom niva (institutt - fakultet). Det er ogsa ulike erfaringer med ansatt ledelse pa 

instituttnivA. MA TNAT har lengst erfaring med ansatte ledere og har ogsa starre institutt med 

flere hundre ansatte (til sammenlikning like stort som det Psykologiske fakultet). Flere 

fakultet har "spesialwsninger" nAr det gjelder maten man har organisert virksomheten. PA SV 

har man for eksempel en felles administrasjon for tre av instituttene. Pa den mAten unngikk 

man sammenslaing av disse instituttene. Bade pA SV og HF bestAr noen institutt av flere fag, 

mens andre er sma og bestAr kun av ett fag. Der hvor man nyUg har slatt sammen flere 

institutt og fagmiljlCl, er det fremdeles en utfordring a fa disse miljlClene til a ga sammen i en 

enhet. Det er etablert forskningsgrupper pa tvers, men slike prosesser tar tid. Flere legger vekt 

pa at det fysiske miljeet, det viI si mangel pA en felles eller god bygningsmasse er et problem. 
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Om instituttlederrollen 
Instituttledeme ble innledningsvis bedt om A si litt om sin egen bakgrunn, om inngangen til 
instituttlederrollen og om erfaringer i forhold til overgangen fra valgt til ansatt ledelse pa 
instituttnivA. De fleste instituttledeme i utvalget har lang fartstid og tidligere erfaring med 
leder- og styreverv pA ulike niva, bade innenfor og utenfor Universitetet i Bergen. Bare to av 
dem oppga at de hadde mer begrenset erfaring da de tiitrAdte (Lie og Eigesem). 


Tidligere erfaring som instituttstyrer og/eller dekan synes a ha vrert viktig for ansettelsen som 
instituttleder. En av instituttledeme i intervjuet gikk fra visestyrervervet (under valgt ledelse) 
til abli ansatt leder, to av dem gikk fra a vrere valgt instituttstyrer til A bli ansatt instituttleder 
og to hadde tidligere erfaring som bade instituttstyrer og som dekan. En annen fellesnevner 
for instituttledeme er at inngangen til stillingen til dels var situasjonsbestemt. Spesielle 
forhold synes aha radet flere steder. Overgangen fra valgt til ansatt instituttleder faIt sammen 
med andre prosesser. Det fremheves fra flere hold at dette har hatt betydning bade for 
tiltredelsen og utlavelse av instituttlederrollen. Srerlig nevnes sammenslAingen av institutter 
som et viktig bakteppe. De sittende instituttledemes posisjonering i forhold til slike 
strategiske beslutninger, sammen med tidligere erfaring i styring og ledelse pa eget fakultet 
eller institutt synes gjennomgaende A ha hatt stor betydning nAr de ble ansatt. 
Et knippe sitater kan illustrere dette: 


Hvis jeg f0rst skal si noe om hvordan jeg ble instituttleder sA tror jeg at det er litt typisk for SV

fakultetet at nesten aile instituttlederne som ble ansatt var folk sam hadde v£ert der en stund. 

Jeg tror at den viktigste grunnen til at jeg ble instituttleder er at hvis det hadde v£ert valg. sA 

hadde jeg blitt valgt. For det var min tur. Sa den viktigste forskjellen i forhold til det gamle 

systemet er at begrunnelsen for A bli instituttleder nil er at jeg er "best egnet" i stedet for at det 

var "min tur." Sa pa en mAte sa lever gamle skikker videre i ny form. 

(Ivar Bleiklie) 



Jeg har v£ert instituttleder pa institutt for biologi siden 2004. F0r det var jeg sekret£er for to 

komiteer sam utredet instituttorganisering pa biologisiden pa mat-nat fakultetet. og gjennom 

det arbeidet sa ble jeg ... Jeg kan jo si at Jeg var "biased" i utgangspunktet, men jeg ble sterk 

tilhenger av at vi skulle sla sammen de biologiske instituttene pa grunn av faglige fordeler. 

Dertor var jeg da ogsa villig til a v£ere instituttleder pa den tiden. Na er jeg sa vidt inne i min 

andre periode som instituttleder. 

(Jarl Giske) 



I gruppeintervjuet kommer det fram at det er variasjoner i ut0velsen av instituttlederrollen. 
Dette synes i stor grad a ha sammenheng med at det er ulike forho ld ved ulike institutt og 
fakultet. Samtidig mangler det et felles reglement, papeker flere. Felles for instituttledeme er 
at de opplever Ii sta i en vanskelig 0konomisk situasjon. En av instituttledeme etterlyser 
klarere stillingsbeskrivelser og instrukser for instituttlederfunksjonen. En av instituttledeme er 
tydelig pa dette: 


Jeg har Iyst til a si litt om hvilkat oppdrag fikk vi da vi gikk om bord. Det var veldig lite egentlig. 
Vi skulle blant annet rette opp 0konomien. Men ellers fikk vi fa styringsformaler fra fakultet og 
UiB sentralt. Nilr det gjelder hva de ville med tilsatte instituttledere. det synes jeg har v£ert noe 
av det sam har VIBrt frav£erende. Hva ville man med denne ordningen? Hva ville man nilr man 
laget et sUkt sterkt verkt0Y? Forskningsrildet har gjennom 15 ar etterlyst en melding fra 
institusJonen om at man skal gil den veien. men hvor langt man skal gil? Det har v£ert ganske 
stille fra universitetsledelsen om detta. Sil har vi kunnet ordne ass da, ganske fritt, og det har 
jo sine fordeler. Men det blir litt ukoordinert. Det bUr instituttene enkeltvis sam pr0ver atinna ut 
av det og fil tatt en retning. Men her burde v£ere institusjonen mye sterkera pil banen. bade i 
forhold til iI kunne ta ut en del effekter og gi en del tilbake. 
(Rolf Reed) 
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Flere har erfaring med at det kan vrere vanskelig a lede et institutt sam bestar av flere milje 
eHer tidligere uavhengige enheter. Dette har i noen tilfeHer furt til at det har vrert vanskelig a 
rekruttere en leder, ogsa etter at ansatt ledelse ble innfert. Dette sitatet illustrerer en slik 
situasjon: 


Jeg rna sl at vi hele tiden har hatt problemer mad a fa noon til a veere lader for instltuttet. Sa I 
den tiden jag var styrer sa var det mye forhandlingar og tautrekkinger intemt for a fa noon til a 
stilla. Men vi k1arte na a holde det gaende pa en mate. Grunnan er vel at de fleste 0nskar a ha 
et faglig fokus. Og sa er det en betydelig utfordring a lede en sa sammensatt, og ogsa i 
begynnelsen et sa delt institutt. Sa hvls man skal ha en fagUg ledelse sa er det en betydelig 
utfordring a VCBre det mad troverdighet I et stort og variert institutt. ( ... ) Sa nar jag tok pa meg 
dette da, sa var jo etter lang periode der det var pr0vd aile muligheter for a finne noen til a 
veere leder. ( ... ) Men hvis Ikke det hadde veert en lederstilling med den myndighaten sa tror 
jeg kanskje vi hadde hatt enda st0rre problemer ... men det er vanskelig a sl. 
(Rolv Terje Lie) 


Enkelte uttrykker fiustrasjon over at det har blitt mindre tid tilledelse og mer administrasjon i 
instituttledervervet. Lederens administrative oppgaver har ekt, ofte fordi administrative 
ressurser pa instituttniva er "slanket" bart. Flere er ogsa opptatt avat mye av tiden deres gar 
til arbeid mot fakultetet og ledelsen ellers for a fa innflytelse pa saker som har betydning for 
instituttet. Dette kan bety at det blir mindre tid til a konsentrere seg am indre forhold pa 
instituttene og mer faglige oppgaver. En av instituttlederne er opptatt av at det tar tid a 
innarbeide det nye systemet. Det krever mye ressurser av fa personer, og oppleves sam et 
skjert system: 


En utfordring er a fa den nye ledelsesstrukturen til a fungere. Jeg opplever at vi har et veldig 
Skj0rt system av flere grunner. VI har operert med et lite lederteam. det vii sl jeg, en 
undervisningsleder og en seniorkonsulent. Oet har fungert. men det krever veldig mye 
"fotarbeid". Vi har beveget oss veldlg mye rundt og snakket med folk og fors0kt askaffa oss 
oppstutning for det vi har villet gj0re. Uten et kraftig fortarbeid sa fungerer det ikke. Og det 
kommer an pa vetdig fa personer. Er det en som svikter i denne kjeden her sa gar det ikke sa 
godt lenger. 
(Ivar Bleiklie) 


ValS! eller ansatt ledelse? 
I gruppeintervjuet med instituttlederne kommer det frem viktige forskjeller mellom 
fakultetene. Det gjelder bade hvilke erfaringer man har gjort seg og hvilke synspunkter man 
har nar det gjelder ledelses- og styringsstrukturer. Det er ulike oppfatninger av hva ansatt 
ledelse kontra valgt ledelse pa instituttnivaet betyr og ulike meninger am hva sam er best av 
ansatt eHer valgt ledelse. Det synes imidlertid sam am de fleste har mest positive erfaringer 
med den nye ordningen. 


Flere legger vekt pa at da instituttlederne var valgte (og instituttene mindre og flere) var det i 
sterre grad slik at instituttstyrervervet gikk pa rundgang. Dette oppfattes sam uheldig, og 
beskrives sam en situasjon der no en ble sittende igjen med "svarteper" fordi ingen egentlig 
ensket a ta pa seg vervet. Dette furte til at viktige problemstillinger og saker ikke ble tatt tak i. 
I mange tilfeller var det slik at det var tradisjon for at den sist ansatte og yngste professor ble 
valgt til styrer. Dette betydde at de eldre og mer etablerte professorer ftkk fribet og mer tid til 
a utvikle seg faglig og etablere seg som forskere nasjonalt og intemasjonalt. De valgte ledeme 
oppfattes av flere sam en svakere leder enn de navrerende ansatte lederne. Flere papeker at 
dette har sarnmenheng med at instituttlederne, samtidig sam de ble ansatt, ftkk ekt ansvar, 
myndighet og utvidete fullmakter i forhold til det de hadde hatt fur. 
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Erfaringen med ansatt ledelse er stort sett positive. Flere antyder at de som ansatt Ieder har tatt 
tak i saker/forhold som de kanskje ikke ville ha hAndtert dersom de var vaigte. Vanskelige 
personalsaker, omlegging av undervisningen og ekonomiske snuoperasjoner nevnes som 
eksempler. Med ansetteisen fulgte utvidete fullmakter. Det oppleves som viktig for A kunne 
uteve funksjonen som instituttleder. 


Det er delte meninger om en som vaIgt leder med samme myndighet/fullmakter kunne eller 
ville ha praktisert ledeise pA samme mAte. De med Iengst erfaring med ansatte Iedere er 
tydeligst pA at de er for ansatte ledere pA flere nivA. De med kortest erfaring med ansatte 
ledere er mindre tydelig pA om de synes ansatt ledelse er bedre enn valgt, og mer Apen for at 
en valgt leder med samme type ansvar, myndighet og fullmakter vii kunne fungere like godt. 
En av instituttlederne uttrykker at han gjerne ville vrert vaIgt leder, men bare dersom han 
hadde hatt den samme myndigheten som han har i dag. Flere peker pA at de ansatte nok i 
prinsipp viI vrere for vaigte ledere, men mener selv at ansettelse er vrert en viktig betingeise 
for A kunne uteve ledeise - og at dette har vrert viktig i forhold til hvordan de selv opplever A 
ha utmrt jobben. 


1 gruppeintervjuet bererte vi flere saker som led erne i gruppen mente var viktige utfordringer i 
tiden fremover. Rekruttering og forventninger til instituttiederne var sentrale tema. Flere var 
opptatt avat det kan vrere vanskelig A fa tak i gode kandidater. For noen har delte A gjere med 
at mange vitenskapelig ansatte heIst vii bruke tiden sin til faglig virksomhet. For andre er 
konkurranse fra nreringslivet, med andre betingelser, en viktig faktor. Instituttlederne var 
opptatt av at det ber vrere en grundig drefting av hvilke oppgaver instituttlederen skal ha og 
hvilke egenskaper som skal vektlegges. Hva som er god ledelse er et viktig, men vanskelig 
tema. Her er det ulike oppfatninger. Noen fremhever at vitenskapelig tyngde og faglig 
forankring er viktigst. En uttaler at det er viktig med intern rekruttering og at lederen har god 
kontakt med de ansatte. Faglig tyngde, gode lederegenskaper og god kontakt med ansatte er 
imidlertid ogsA kriterier som det kan vrere vanskelig A forene. 


I intervjuet ble ogsA forholdet mellom de ulike nivAene pA universitetet berM. Enkelte 
pApekte at det nAvrerende systemet skaper et uklart hierarki. De mente det er vanskelig A se 
hvem som er overordnet hvem og hvem bestemmer over hvem. Det ble antydet at dette i 
mange tilfeller vil vrere aVhengig av situasjon og person, og srerlig nar systemet eller "Iinjen" 
er uklar. Noen av de tilstedevrerende var ogsA for A ha tilsatt dekan. En av dem formulerte 
forskjellen mellom vaIgt og ansatt leder pA denne maten: 


Altsa, som valgt bUr du satt inn i en situasjon kanskje litt ufrivillig. Og sa skal du administrere et 
regelverk sam du verken har sa:lrlig kunnskap eller forutsetninger for a gj0re. Har du et system 
med tilsatte, sa er det en linje og du har en klar forstaelse av hva du gar inn i og skal gj0re. 
Systemet kan da si at, nei dessverre dette klarer ikke du, og da ma vi sette inn en annen. Sa 
vi bUr da kontrollert pa to mater, gjennom radet vart og var ledergruppe og sa gjennom de som 
tilsatte ass, altsa Universitetsstyret. 
(Rolf Reed) 


Om instituttrAdet 
Det kom frem i intervjuet at instituttrAdene pA de ulike instituttene har en varierende funks jon. 
Ordningen praktiseres svrert forskjellig. Flere av instituttlederne uttrykker at de bar et uklart 
bilde av hvordan rAdene skal fungere og er mer eller mindre ukjent med regelverket omkring 
rAdene. Det synes uklart hvem som bestemmer rAdenes sammensetning og funks jon. Noen 
mener dette er instituttets ansvar, andre mener det er fakultetet som bestemmer dette. Hvordan 
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radet skal settes sanunen, hvem som skal rekrutteres eller velges, og hvordan, er uldart for 
flere. 


Hos noen har instituttradet Hten eHer ingen funksjon. Instituttlederen pa administrasjon og 
organisasjonsvitenskap beskriver instituttrArlet der som "sovende". Dette instituttet er 
imidlertid et lite institutt. Her fungerer det bra, ifulge lederen, a broke jevnlige stabsnwter 
som arena for informasjon og diskusjon. Pa andre (starre) institutt opplever lederen at 
instituttradet har en viktig rolle. Her fungerer det som radgivende organ som lederen tar i bruk 
nar hanlhun trenger det. Disse rArlene nwtes noen fa ganger i semesteret. Pa HF ser det ut til at 
instituttradene har tatt en sterkere og mer selvstendig rolle. De nwtes ogsa oftere. Ved ett 
tilfelle har instituttrArlene her gatt sanunen og agert overfor fakultetsledelsen uten a ga veien 
om instituttledeme. Flere mener at instituttradene bIM fa et tydeligere mandat. Jarl Giske 
formulerer det pa denne maten: 


Jag enskar meg klarare baskrivelser av hvilke oppgaver instituttradat skal ha. Det rna ikka 
nedvendigvis ha at sterre ansvar i konkurranse mad instituttlederan, men dat skal ikke vmre 
sann at instituttradet sovner hen hailer. Instituttradet burda ha en klar oppgava i forbindalse 
med politikkutformingen pa instituttet, med arsbudsjettat og arsragnskapet, stratagiplan. Pa 
vllrt institutt sa vii HMS vmre viktig. Instituttradat burde ha an mer tydalig rolle, klare oppgaver, 
kanskja en slags kontrolloppgave pa de faltena der. 


De fleste instituttledere har en Hten ledergruppe rundt seg, bestaende av 
administrasjonssjefikontorsjefiseniorkonsulent og i noen tilfeller ledere fra ulike utvalg, 
faggrupper eller forskningsgrupper pa instituttet. Disse fungerer ogsa som viktige radgivere 
for lederen, men er ikke noe formelt organ. 


Om fakultetet 
Flere instituttledere uttrykker frustrasjon fordi det ikke fulger ressurser med ekt delegering av 
oppgaver til instituttnivaet. Flere opplever det som et problem at fakultetet i sterre grad enn 
fer delegerer oppgaver og ansvar, men at administrasjonen pa fakultetsnivaet ikke samtidig 
rasjonaliseres. Det oppleves som et paradoks at administrasjonen pa fakultetene synes a eke 
samtidig som vitenskapelig ansatte opplever stadige kutt og strammere ekonorniske 
betingelser. Flere er i tillegg opptatt av det de opplever som dobbeltarbeid, og mener at driften 
med fordel kan effektiviseres eller ordnes pa en annen mate. Tilsettingssaker nevnes som ett 
eksempel. Ett sitat som illustrerer dette godt er denne uttalelsen: 


Det er en ting, det frustrerer kanskje ingan andre ann instituttlederan ... Men det er det at, da 

ordningen mad fristilta institutter ble til sill hevdet fakultetet at de skulle arbeide med sin egen 

organisering og rasjonalisere fakultetsnidet. Det har man i grunnen ikke gjort sa mye med. 

Enkelte arbeidsprosesser gjer vi na i tre etapper. Til dels gjer vi de om igjen, for eksempel 

tilsettingssaker og utlysningssaker. En gar da med aile sakspapirer til fakultetet, sa skal 

fakultetet skrive et nytt sakspapir 80m sier det samme, 80m sa skal ga til personalavdelingen, 

som sa skal gjere jobbe mad a lyse ut stillingen. Tilsvarende bUr det med tilsettingsprosessen. 

Dar bUr det samme dobbeltarbeidet. .. Sa det eneste dette ferer til er at saken blir vel dig mye 

forsinka, og det er et ekstra byrakratisk niva. 

(Jarl Giske) 



De to instituttledeme fra HF opplever noe av det samme: 


Vi opplever noen av de samme problemene 80m andre her nevnte ogsa vis a vis fakultetat og 
fakultetstyret. Oat handler om dat samme. Fakultetsladelsen har kanskje enna ikke helt tatt inn 
over seg at vi har fatt en ny struktur. Sa det virker som at det fortsetter pa gamle maten. Vi har 
ansvar, men vi villikevel bli fortalt hva vi skal giere. 
(Leiv Egil Buvik) 
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Noen opplever manglende forstaelse fra fakultetsnivA.et for de utfordringer som instituttene 
stAr overfor, og at fakultetet i noen tilfeller "overkjerer" instituttene. Som eksempler nevner 
flere at man har blitt pA.lagt a opprette bestemte studieprogrammer som de selv ikke er enige i 
her opprettes. 


Flere av instituttledeme er kritiske til maten fakultetsstyret fungerer pA.. Det hevdes at 
fakultetstyret mangler legitimitet i form av nedvendig kompetanse og erfaring. Flere mener at 
det er litt tilfeldig hvem som blir valgt, og at mange ikke har den nedvendige kunnskapen som 
trengs for A. ta gode beslutninger. Erfaring fra instituttnivaet blir srerlig etterlyst. En uttaler at 
det er et generelt misforhold mellom styrets innsikt i de sakene de skal behandle, og det 
ansvaret de har. Noen forteller om tilfeller der instituttene selv har mobilisert for a pavirke 
valget slik at de tar inn de kandidatene de selv ensker. 


Rekruttering til fakultetsstyret oppfattes a vrere vanskelig. Det er generelt fa kandidater og 
vanskelig a fa folk til a stille til valg og engasjere seg i slike very, hevder noen. Kritikken som 
fremmes handler ogsA om at fakultetet i for liten grad behandler saker av betydning (sterre, 
mer strategiske saker) og at de bruker for mye tid pa smAsaker som kanskje kan leses andre 
steder. 


Instituttledermeter, dvs. meter mellom instituttledere og fakultetsiedelsenldekanus praktiseres 
pA aIle fakultetene. Instituttledeme opplever dette som SYrert viktige metepunkt og fora for 
informasjon, diskusjon og innflytelse. Noen mener at det er her de viktige og mer strategiske 
sakene avgjeres og ikke i fakultetsstyret. Instituttlederrnetene oppleves som svrert viktige fora 
for lederne, der de ogsa kan mete andre i samme posisjon og utveksle erfaringer. 


Om styring og strategi 
Flere av instituttledeme i gruppen etterlyste tydelige forventninger fra fakultet og 
universitetsledelsen sentralt. Man ensker klarere direktiver og rammevilkar for instituttenes 
virksomhet. Man ensker ogsA tydeligere strategiske prioriteringer fra nivaene over, og kanskje 
srerlig fra everste hold. Noen ensket seg mer deltakelse fra eksteme akterer i slike prosesser. I 
denne forbindelse ble erfaringene med a etablere sakalte Scientific Advisory Boards pa 
instituttniva nevnt som en positiv erfaring. Det ble samtidig lagt vekt pA at slike strategiske 
planer og prioriteringer ma utarbeides, diskuteres og forankres i hele organisasjonen. En er 
ogsA opptatt av at prosessene rnA vrere gjennomsiktige og Apne. Viktige dokumenter, planer 
og saker som skal dreftes rna vrere lett tilgjengelig og synlig for aUe i organisasjonen. Det 
etterlyses ogsa mer konkretisering i strategidokumentene som utarbeides. Strategiplanene 
oppfattes som dokumenter med fine formuleringer som aIle kan enes om, men oppleves A 
inneholde lite konkrete og operative mAlsettinger. Det blir opp til instituttene selva finne ut 
av hvordan de skal prioritere og konkretisere malene. 


I intervjuet etterlyses det gjennomgaende en bedre ekonomistyring og mer forutsigbarhet for 
virksomheten pa instituttene. Man er klar over at en stor del fastlegges utenfor universitetet, 
men etterlyser likevel tydelig bedre systemer. Flere opplever manglende ekonomistyring som 
et betydelig problem. 
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Fakultetsstyre: 


Fakultetsstyret har en rekke ulike oppgaver, og i denne sammenhengen var det et mAlA se pA 
hvordan fakultetsstyrene fungerte og hvordan de blir oppfattet av de som sitter i styrene. Vi 
inviterte 8 personer med ulik bakgrunn fra fakultetsstyret til A komme med erfaringer fra sin 
periode i fakultetsstyret. 


Kort om mAl og mandat til fakultetsstyret. hentet fra regelsamlingen: 
Fakultetsstyret skal ha 9 eUer 11 medlemmer. Fakultetsstyret selv avgjer sterreisen og den 
nrermere sammensetningen. BAde gruppe A,B,C og D skal vrere representert. Studentene skal 
ha to medlemmer ved 9 og 3 ved 11 medlemmer. Dekanus er styrets leder. Fakultetsstyret kan 
ha eksteme medlemmer, inntH to. 


o 	 Fakultetsstyret skal trekke opp strategien for fakultetets utdannings- og 
forskningsvirksomhet, annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige 
utvikling i samsvar med de mAl som er gitt av universitetsstyret. 


o 	 0konomi: fastsette mAl og resultatkrav. Ansvar for at fakultetets ekonomiske ressurser 
disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av universitetsstyret. 


o 	 Styret skal fure tilsyn av dekanus' Iedelse av virksomheten. Styret kan fastsette 
instruks for dekanus. 


o 	 Rapportere tilbake til universitetsstyret, og legge fram budsjett for neste AT til 
universitetsstyret. 


o 	 Fakultetsstyret skal behandle og avgjare saker det tar delegert fra universitetsstyret. 
o 	 Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekanus, til instituttene eUer til andre 


organ ved fakultetet. 
o 	 Fakultetsstyret skal selv behandle og avgjare aUe saker av prinsipiell eUer vesentlig 


betydning. 
o 	 Fakultetsdirektar er sekretrer for fakultetsstyret og andre styringsorganer ved 


fakultetet. 


Fakultefsstyt9medlemmer 


I intervjuet med fakultetsstyremedlemmer deltok stte informanter. Det ble ytret 0Ilske om at 
uttaieisene i intervjuet skulle anonymiseres, og etter en kort diskusjon ble gruppen enig om 
dette. Tre av deltakeme i gruppeintervjuet var vitenskapelig ansatte (gruppe A). To av dem 
var dekaner. En var midlertidig ansatt (gruppe B), en var student (gruppe D) og tre av 
informantene var teknisk/vitenskapeIig ansatte (gruppe C). En hadde erfaring som 
fagforeningsrepresentant. I gruppen var en fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 
en fra Det medisinske fakultet, to fra det juridiske fakultet, to fra Det humanistiske fakultet og 
to fra Det psykologiske fakultet representert. Det var lagt vekt pA at vi skulle ha en overvekt 
fra Det juridiske og Det psykologiske fakultet, siden disse fakultetene ikke var representert i 
de to andre fokusgruppeintervjuene. 


Om fakultetsstyrets rolle og owgaver 
Fakultetsstyremediemmene oppfattet fakultetsstyrets rolle som viktig og betydningsfull. 
Medlemmene fulte at de gjar en viktig jobb, bAde som representanter for sin gruppe og i 
forhold til styringen pA sitt fakultet. Samtidig kom det frem viktige forskjeller mellom 
fakultetene. 
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Fakultetsstyrene har r::nffier 7-10 ganger i aret. Mmene oppfattes som relativt omfattende og 
det hehandles som regel mange saker pa hvert mete og metene er ofte er langvarige. Flere 
fremhevet at styrets vOOtaksmyndighet var viktig. MOOlemmene oppfattet at deres stemme hIe 
hert og at de hadde reell innflytelse pa hade store og sma saker. Flere uttalte tydelig at reell 
heslutningsmyndighet var svrert viktig. Det hIe fremhevet at dette ogsa har stor betydning for 
interessen for a delta i slike organ. En av informantene sa det pa denne maten: 


Jeg oppfatter del som viktig at vi har et fakultetsstyre og at vi har et styre som har 
vedtaksmyndighet. og ikke bare er et r~dgivende organ. Det kan vliere trasig it sitte i et 
r~dgivende organ og bare diskutere og ikke ane om det vii f~ noen betydning. S~ selve 
konstruksjonen med et styre som har reell myndighet, det synes jeg er bra. 


Generelt var informantene opptatt avat fakultetsstyret ogsa er en viktig arena for a fremme 
synspunkter fra "sin" gruppe. Representanten fra gruppe B og en representant for gruppe C 
fortalte at pa deres fakultet var det ofte meter i forkant av fakultetsstyremetene hvor aktuelle 
saker hIe draftet med andre fra samme gruppe slik at man kunne komme frem til et felles 
standpunkt eller strategi i viktige saker. Tidspress hie fremhevet som en viktig hegrensende 
faktor for engasjementet og aktiviteten til de vitenskapelige ansatte (gruppe A). Samtidig hie 
det fremhevet at styremOOlemmene noen ganger kan fule et visst krysspress i forhold til det a 
skulle representere en spesiell gruppe og samtidig ta hensyn til at styret skal ha rom til a styre 
og ta avgjarelser pa vegne av hele fakultetet. 


Representanten fra gruppe 0 (student) fremhevet at represent as jon fra studenter er viktig. Hun 
la vekt pa at det er viktig at de andre styremedlemmene tar studentrepresentantene pa alvor. 
Det hIe etterlyst tiltak for a sikre at studentrepresentantene kunne delta pa lik linje moo de 
andre medlemmene, siden disse ofte ikke har samme erfaring og "status" som de andre 
mOOlemmene og skiftes ut oftere. En innfuringshandhok med regelsamling og 
rutiner/retningslinjer for metene og hedre og mer forklarende saksunderlag hIe nevnt som 
mulige tiltak. Studentrepresentanten var opptatt av at endringene pa instituttniva 
(sammenslaing av institutt og overgang til cad i stedet for styre) hadde furt til at rekruttering 
av studenter til fakultetsstyret var hlitt vanskeligere. 


Det kom frem en viss frustrasjon i forhold til hvilke typer saker som hehandles 
fakultetsstyrene. Fakultetsstyrene behandler mange strategiske og prinsipielle saker, og 
medlemmene oppfattet at styret og de selv som representanter har en srerlig viktig funksjon 
her. Drefiingene heskrives som gode og representantene oppfatter at de har reeH innflytelse pa 
disse sakene. Samtidig uttrykte flere en viss frustrasjon i forhold til at det ogsa er mange 
smasaker som stjeler oppmerksomhet fra de starre og mer prinsipielle sakene. En av 
informantene uttrykte at det hos dem hadde fungert hra a delegere mer myndighet til dekanus, 
slik at styret fIkk tid til a ta seg av de mer overordnete sakene. Her opplevde man at man ftkk 
bedre tid til a drafie mer hetydningsfuUe saker, som strategi, pa en grundig mate. Andre hadde 
erfart at det ofte hIe for liten tid til slike viktige saker, og at man heller ikke ftkk tid til a fulge 
opp strategiplaner og liknende. Noen opplever enkelte saker som kompliserte og vanskelige a 
ta stilling til. Dette gjaidt srerlig akonomilbudsjett (fremhevet av aIle grupper) og 
ansettelsessaker (srerlig fremhevet av studentrepresentanten og representanten for gruppe B). 


Et hovedmoment fra intervjuet er at rekruttering til styret var vanskelig. Dette hIe hlant annet 
satt i sammenheng moo at kravene til ansatte bar endret seg. K valitetsreformen nevnes som en 
forklaring. Kravene om puhlisering, akt konkurranse om midier og mer administrasjon og 
hyrakrati hetyr at folk i mindre grad enn fur har tid til a engasjere seg i slike verv. En av 
deltakeme la vekt pa dette: 
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EngasJementet. det opplever Jeg i hvert fall. var i ferd med a svinne hen ogsa under den gamle 
strukturen fordi universitetet har fatt helt nye systemer 80m pavirker hvordan folk velger a 
bruke tiden sin. Der man tidligere kunne bruke mye tid for eksempel pa fagpolitiske og 
universitetspolitiske sp0rsmal sitter veldig mange flere i dag og sier "har jeg tid til dette?" Det 
jeg bUr malt pa, det er publikasjonene mine. Sa mange glad for a slippe. Det er et tankekors. 


Til en viss grad betyr dette at vervene gar pA omgang - "aUe rnA ta sin t0m" som en av de 
ansatte sa. En annen informant formulerte det slik: 


Selve styreformen. fakultetsstyret, er jo en god styreform. Aile bUr h0rt og aile far snakke og 
aile blir tatt hensyn til, sa det er Ikke det at dat ikke ar innflytelse. Problemet ar rett og slett og 
fill gode personer som ar Intaressart til a dalta. og Va3re aktive. 


Informanten med fagforeningsbakgrunn var srerlig opptatt av at det var en sentral, men 
utfordrende oppgave Ii se til at virksomheten pit instituttene foregAr i riktige/lovlige former. 
Det ble ogsa fremhevet at det kan vrere vanskelig for mange A balansere hensynet til egen 
enhet og samtidig tenke heIbet. Fakultetsstyret har en viktig rolle som ledd mellom 
instituttene og universitetsledelsen, bAde nedover og oppover i systemet. Rekruttering og 
engasjement er imidlertid vanskelig nAr lojaliteten furst og fremst er til eget fagmilj0 og eget 
niva: 


De fleste identifisarer seg mad det lokale fagmilj0et sltt og sa I neste omgang instituttet. Nar 
instituttet bestar av mer enn 30-40 personar og samtidig kanskje er geografisk spredt, sa er 
ogsa det vanskelig. Sill i siste omgang identiflserer de seg med Universitetet. Og det er der det 
ligger. a fa motivasjonen til a se ting i en st0rra sammenheng. 


I 10pet av intervjuet kom det frem at det er viktige forskjeller meHom de ulike fakultetene, og 
at dette sannsynligvis har betydning for hvordan man oppfatter at universitetet b0r styres og 
ledes. Sammenslaing av institutt, instituttenes og fakultetenes st0rrelse, om de bestar av ett 
eHer flere fag har betydning. Psykologisk fakultet kan i forhold til st0rrelse sammenliknes 
med et institutt pa mat. nat. Styrkeforholdet mellom instituttledere og dekan, og mellom 
instituttene og fakultetsledelsen er ulikt pA ulike fakultet. 


Fors0ket med A legge ned instituttene pa psykologisk fakultet har furt til spesielle ordninger. 
Fakultetet er organisert i faggrupper. Nedleggelsen av instituttene forklares delvis som en 
mate a unngA en situasjon med ansatte instituttledere pa. I 10pet av intervjuet uttalte flere at 
forskjellige 10sninger pa forskjellige fakultet kanskje kan vrere en mAte a mffie de ulike 
utfordringene som forskjeUige fagmilj0 og enheter innenfor universitetet star overfor. 


En informant er opptatt av at universitetet mangler en tydelig strategi. Kritikken rettes bAde 
mot fakultetet og mot den sentrale ledelsen: 


Ett omrade vi har en utfordring pa, pili Universitetat I Bergen. i hele ledelsen. det er at vi ikke er 
flink nok til a gj0re skarpere prioriteringer. Oat er fremdeles en tendens til at aile skal Va3re, 
hva skal en sl, halvforn0yde. Vi er ikka halt kommet sa langt som jeg tror det er behov for der. 


Resultatbasert omfordeling nevnes som en mate man kan styre virksomheten i "riktig" 
retning. Samtidig ser en at dette kanskje ikke er et kraftig nok virkemiddel slik det praktiseres 
i dag. 


Om dekanens TOlle 
I gruppen er det ulike meninger om dekanens rolle. Noen var tydeJig for at dekanen i 
fremtiden bar vrere ansatt, andre mente at dekanen fortsatt b0r vrere valgt. Forholdet mellom 
dekan og styret ble diskutert. Flere var opptatt av at styret har en viktig kontrollfunksjon 
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overfor dekanen i viktige saker. Samtidig hie dekanens lepende ansvar for virksomheten ved 
fakultetet, rollen som everste leder pa fakultetet og som Ieder av fakuitetsstyremmene 
fremhevet. Det hIe nevnt at det er viktig at dekanen har rom til a styre. Samtidig hIe det 
vektlagt at ogsa fakultetsstyret her ha rom til astyre. Noen tok til orde for at det a delegere 
mer myndighet til dekanus kunne vrere en god 1esning. Dette ville ogsa bety at styret kunne fl 
tid til a konsentrere seg om mer prinsipielle/viktige og overordnete saker. Noen mente at 
dekanen hadde for mye makt, andre mente han/hun kanskje hadde for lite handlingsrom. Et 
styremedlem formulerte dette: 


Jeg f01er ofte at vi blir i star grad et vedtaksstyre. Vi far oss forelagt saker, og sa vedtar vi de. 
Og sa har vi neen innvedinger pa saksgang eller tillegg til forslagene. Men start sett bUr 
sakene vedtatt sann sam de blir forelagt ass. Jag skulle IIJnske at vi hadde veert litt f1inkere til a 
initiert saker selv. Altsa hadde tatt litt mer styring. Det star i reglementet at det er 
fakultetsstyret sam er det IZlverste organet, men i praksis bUr vi litt for ofte et 
sandpastrlZlingsorgan. 


Ansatt Iedelse forhindes med et sterre handlingsrom for Iederen. Samtidig er forankring i 
fagmilje og legitimitet nedenfra et viktig moment. To uttaieiser i11ustrerer dette dilemmaet: 


Jag skjlZlnner jo dette med at man skal ha rom til a styre, men C... ) Jeg mener at det er kjempe 
viktig at dekanen er valgt. Dekanen skal stille krav oppover og det er lettere hvis man har 
10jaUtet nedenfra. Det synes jeg skal gjelde pa aile niva. LojaUteten ma komme nedenifra. 


Altsa, hvis vi har tilsatte ladere pa aile niva helt ned til institutt, sa er det mye lettere a si at 
man er blitt palagt sann og sann... Nar en leder skal sta frem og fronte et syn i strid mad sitt 
eget miljlZl, sa det tankemodellen. Men det handler og om, sam vi sa, identifisering med milj0et 
sitt. 


Om instituttnivaet 
Ogsa forholdene pa instituttnivaet hIe diskutert i gruppeintervjuet. Enkeite er opptatt av 
fordelingen av ansvar mellom institutt og fakultet, og at det i mange tilfeller er vanskelige 
prioriteringer - men at fakultetsstyret og fakultetsledeisen har viktige oppgaver. En av 
informantene synes det er vanskelig a vite i hvilken grad sakene er godt forankret og forheredt 
pa instituttniva. Dette settes i sammenheng med overgangen fra valgt til ansatt leder, 
sammenslAing av institutter og med overgangen fra styre til cad pa instituttene. 


I flere sammenhenger hlir det fremhevet at strarnmere ekonomi og etahleringen av sterre 
institutter har furt til nye utfordringer. Den vanskelige ekonomiske situasjonen kan fere til at 
enkelte (institutt) ikke tenker utover sin egen enhet, eller langsiktig i forhold til egne (og 
srerlig midlertidige) ansatte. En av informantene formulerer det slik: 


Pa vart fakultet har vi jo fatt disse store instituttene. De har store budsjett og det er vanskelig a 
ha full oversikt. Nar noen kommer i minus ma fakultetet ta ansvar. Da kommer de vanskeUge 
prioriteringene. Fakultetet ma da ga tilbake til instituttet og komme mad forslag. I21konomen 
kan for eksempel si at hvis vi kvittet oss mad 14 mennesker, sa fikk i budsjettet i balanse. Det 
er jo vanskelig. Men det a fa noen av Cinstitutt)ledeme til a redusere sine ambisjoner, det er 
den stlZlrste utfordringen altsa. Ta teering etter neering for a si det helt enkelt. 


Flere av fakultetsstyremedlemmene er opptatt av at sakene som hehandles pa fakultetet ogsa 
rna hehandles grundig pa grunnplanet/instituttnivaet. Noen er usikker pa hvor godt dagens 
system fungerer. En fremhever at korte hmingsfrister et prohlem pa flere niva: 


Det er veldig mye misn0ye pa instituttniva med at det er for korte h0ringsfrister. Det gjelder vel 
egentlig bade fra, fra UiB sentralt og i fra fakultetsniva. Og det er misn0ye med at neen saker 
ikke kommer ut pa h0ring. Der har det veert problemer fra begge hold. 
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Erfaringene med ansatte ledere pd instituttniva ble berert. Her fremhevet en at det var viktig at 
instituttiedeme har bAde har fagUg tyngde og forankring i sitt rnilje. Instituttledemes 
handlingsrom, mandat og ansvar oppfattes a ha ekt med ansatt ledeise. Dette fremheves som 
positivt, srerlig at Iederegenskaper vektlegges i sterre grad enn mr. 


Instituttlederens posisjon overfor fakultetsiedeisen ser ut til d vrere noe ulik dersom en 
sarnrnenlikner fakultet. Dette antydes a ha sammenheng med sterrelse og styringstradisjoner, 
men kan ogsa vrere personavhengig. Variasjon er et gjennomgangstema. Det fremheves at 
instituttlederen har ulik rolle og ulik posisjon pd de ulike fakultetene, og at det har betydning 
om man er Ieder for et stort eller et lite institutt, og for et institutt med ett eller flere/mange 
fag. 


Pa de tre fakultetene som bar institutter (og som var representert i gruppen, HF, MED og 
MATNAT) er det faste meter mellom instituttiedeme og fakultetsledeisen. Dette oppfattes 
som et viktig forum for informasjonsutveksling, drefting og innflytelse. 


Funksjonen til instituttradene ble ogsd berert. Flere var usikker pd hvor godt ordningen med 
instituttrAd fungerte. Pa HF ble dette satt i samrnenheng med at ordningen ikke har fungert sa 
lenge, og at rollefordelingen mellom instituttiederen og instituttrAdene kanskje ikke har "satt" 
seg. Samtidig ble det nevnt at instituttrAdene pa HF i ett tilfelle har tatt selvstendig initiativ 
overfor fakultetsstyret for a sikre at viktige saker ogsa blir grundig behandiet i instituttrAdene. 
En informant uttalte at det er viktig i prosessen videre a se nrermere pa hvordan rAdene 
fungerer, drefte deres myndighet og utarbeide klarere retningslinjer og mandat. Det ble nevnt 
at en pa mat. nat hadde positive erfaringer med etableringen av sakaite Scientific Advisory 
Boards med representanter fra rniIje utenfor UiB. En av deltakerne uttrykte et enske om Agi 
instituttnidet sterre myndighet pa enkeite omrAder, og nevnte ansetteisessaker som ett 
eksempel. Det hIe ogsd lagt vekt pa at instituttrAdet vii kunne ha en viktig funksjon i a 
forankre beslutninger pa instituttniva. Aoppna Iegitimitet i fagmiljeene oppleves 80m viktig. 


Om administrasjonen 
En av de intervjuede fra gruppe C var opptatt av forholdet mellom adrninistrasjonen og de 
vitenskapelig ansatte, og uttrykte bekymring over det vedkomrnende syntes var en ekende 
tendens til administrativ styring. 


Jag synes det er en skummel tendens etter kvalitetsreformen. at det blir for mye administrativt 
styrt. Altsa det blir styrt uten at fagmilj0ene kommer inn. I tillegg sa blir det en veldig 
byrakratisering.... Det palegges og sa Innf0rer man det. men man far ikke tenkt gjennom 
hvilke rutiner man skal ha. Man far 0kt kontroll. men det gar kanskje ikke alltid for sag pa noen 
bedre mate. 


Vedkomrnende var ogsa opptatt av at ekende krav og palegg utenfra og samtidig manglende 
effektive rutiner og systemer vanskeliggjer mange pro sesser. Denne inforrnanten var ogsa 
opptatt avat det er viktig a legge administrative oppgaver pa riktig niva i organisasjonen. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Saknr.: 2012/11415 


Styresak: 99/12 


M0te: 17.10.2012 


UTLYSNING - PROFESSORlF0RSTEAMANUENSIS (100 %) I FARMASI 
(GALENISK FARMASI) OG F0RSTEAMANUENSIS (100 %) I FARMASI 
(FARMAS0YTISK FYSIKALSK KJEMI) VEO INSTITUTT FOR INOREMEOISIN 


Universitetet i Bergen tilbyr et fullt tverriakultrert studium innen farmasi. Studiet ligger 
organisatorisk til Det medisinsk-odontologiske fakultet, men Det matematisk
naturvitenskapelige fakultet bidrar ogsa i stor grad til studieprogrammet. Til na har 
studentene tatt emnet galenisk farmasi ved Universitetet i East Anglia i Storbritannia. 
Det er bestemt at Universitetet i Bergen selv skal bygge opp fagornradet galenisk 
farmasi, og dette fagfeltet styrkes med to faste vitenskapelige stillinger. Det lyses ut 
to stillinger, fortrinnsvis en stilling som professor i galenisk farmasi, og en stilling som 
f0rsteamanuensis (100 %) i farmas0ytisk fysikalsk kjemi. 


Institutt for indremedisin ber om at det blir Iyst ut en fast stilling som 
professor/f0rsteamanuensis (100 %) i farmasi (galenisk farmasi) og en fast stilling 
som f0rsteamanuensis (100 %) i farmasi (farmas0ytisk fysikalsk kjemi) med 
finansiering innenfor rammene av farmasi-budsjettet. 


Vedlagt til saken ligger referat fra Styringsgruppem0te i farmasi, med vedtak om 
faglig innretning pa utlysningen. 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


1. 	 Sty ret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som 
professor/f0rsteamanuensis (100 %) i farmasi (galenisk farmasi). Stillingen 
finansieres av de 0remerkede midlene for farmasi. 


2. 	 Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for den faste stillingen som f0rsteamanuensis (100 
%) i farmasi (farmas0ytisk fysikalsk kjemi). Stillingen finansieres av de 
0remerkede midlene for farmasi. 


3. 	 Dekan far fullmakt til a foreta end ringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning/stillingsomtale. 
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10.10.2012/IV01 



Vedlegg: 	 Protokoll fra m0te i Styringsgruppa for farmasi - M0te IV, 2012 
Brev fra instituttleder professor Per Bakke 
Felles utlysningstekst og stillingsomtale for stilling som 
professor/f0rsteamanuensis (100 %) i farmasi (galenisk farmasi) og 
stilling som f0rsteamanuensis (100 %) i farmasi (farmas0ytisk fysikalsk 
kjemi) ved Institutt for indremedisin 
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II 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Senterfor farmasi 


Saksnr. 11/6881 


Protokoll fra m0te i Styringsgruppa for farmasi - M0te IV, 2012 


Tidspunkl: Onsdag 19. september kl. 14:00 15:00 


Sled: Laboratoriebygget, M0terom 7.1 


Tilstede: Dag Rune Olsen, Per Bakke, Bjam Age Tammenis, Svein Haavik, Anne Marit 
BIokhus, Nina MevoId,Trine Pemille Klokkerud (referent) 


Ikke tiistede: Nina Langeland 


Saksliste: 


I Godkjenning av innkalling og saksliste. 


Innkalling og sakliste ble godkjent. 


Godkjenning av referat fra mote 20.06.2012 


Referat fra mate 20.06.12 ble godkjent. (For utfyllende kommentarer til sak 
12112, se sak 15112) 
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Sak 15/12 	 Avklaring av vedtak i sak 12112: Utlysning av professorat i galenisk 
farmasi 


Bakgrunnen for saken var behovet for avklaring av forhold omkring utlysning 
av professoratet i galenisk farmasi. 


Momenter i diskusjonen: 


• 	 Det overordnede mal er at utlysningen bidrar til a rekruttere den best mulige kandidat 
til stillingen. 


• 	 Var modell for farmasi er et tverrfakultrert samarbeid mellom MOF og MN og 

forutsetter et nrert samarbeid mellom akterene pa tvers av etablerte faglige og 

organisatoriske skillelinjer. 



• 	 Lokaliseringsmessig nrerhet er gunstig for samarbeid. 


• 	 Fagomradet galenisk farmasi er viktig for a utvikle studentenes profesjonsidentitet. 


• 	 Det ber legges til rette for at professoratet i galenisk farmasi kan knyttes til en 

bistilling ved sykehusapoteket. 



• 	 Det er viktig at det framgar av utlysningen at professoren i galenisk farmasi vil :fa et 
sentralt ansvar knyttet til etablering av galenisk farmasi ved UiB. 


• 	 Samlet utlysning av professorat i galenisk farmasi og stilling som 1. amanuensis i 
farmaseytisk fysikalsk kjemi vii markere klare ambisjoner om a bygge opp fagomradet 
her. 


• 	 Stillingene lyses ut med komplementrer kompetanseprofil. 


Vedtak: 


Professorat i galenisk farmasi og stilling som 1. amanuensis i farmaseytisk fysikalsk kjemi 
lyses ut samlet i regi av Senter for Farmasi. Beslutning om institutHilherighet vii bli tatt i 
forbindelse med ansettelsene. 


Videre arbeid: 


• 	 Senterleder utarbeider utkast til utlysninger. Utkastet sendes styringsgruppen for 
innspill. 







• Per Bakke kontakter Sykehusapoteket vedmrende mulighet for aknytte bistilling ved 
sykehusapoteket til professoratet i galenisk farmasi. 







UNIVERSITETET I BERGEN 

Institutt for indremedisin 


Per Bakke Bergen, 11110-12 
lnstituttleder 
Institutt for lndremedisin 
Universitetet i Bergen 


Ad: Utlysning professor/forsteamanuensis i galenisk farmasi og forsteamanuensis i fysikalsk 
kjemi 


Institutt for Indremedisin ved Senter for farmasi ensker alyse ut to vitenskapelige stillinger i farmasi. 


Jeg viser i denne forbindelse til utlysningene og ber med dette om at denne saken behandles i 


fakultetsstyre, MOF 


Med vennlig hilsen 


Postadresse: Telefon: Telefax: 
Haukeland sykehus 55973245/46 55975149 
5021 Bergen 







Professor/forsteamanuensis (100 0/0) i farmasi (galenisk farmasi) ved 
Institutt for indremedisin 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for indremedisin, Senter for farmasi, er det ledig ei fast 
stilling som professor (l00 %) i farmasi (galenisk farmasi). Dersom det ikkje melder seg 
sokjarar med professorkompetanse, kan det verte aktuelt a tilsetje forsteamanuensis. 


Den som vert tilsett i denne stillinga viI fa ei sentral rolle i arbeidet omkring etablering av 
fagomradet galenisk farmasi ved Universitetet i Bergen. 


Det viI vere viktig a etablere eit godt samarbeid med Sjukehusapoteka Vest og Haukeland 
Universitetssjuehus. Professoren skal gje undervising, leie og drive forsking i galenisk 
farmasi. Det er knytt ei 20 % bistilling ved Sjukehusapoteka Vest til professoratet. 


Ein stillingsomtale med merare presisering av fagkrins og ansvarsomrade, srerlege plikter og 
andre tilhove som det vert lagt vekt pa ved tilsetjinga, finn du lenger ned pa sida. 


Masterprogrammet i farmasi er basert pa eit samarbeid mellom Det medisinsk-odontologiske 
og Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Senter for farmasi koordinerer 
masterprogrammet i farmasi. Senteret er organisatorisk knytt til Institutt for indremedisin. 


UtfylIande opplysingar om stillinga kan ein fa ved a venda seg til instituttleiar ved Institutt for 
indremedisin professor Per Bakke tlf. + 47 55 97 32 25, e-post: Per.Bakke@med.uib.no, eller 
senterleiar professor Svein Haavik, tlf. + 47559746 15, e-post: Svein.Haavik@med.uib.no 


Lon 
Professor vert lont etter lonssteg 70-75 (kode 1013) i lonsregulativet til staten. 
Forsteamanuensis vert lont etter lonssteg 59-62 (kode 10111lonsramme 24.3-24.6) i 
lonsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i 
stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For srerleg kvalifiserte 
sokjarar kan det verte aktuelt a vurdere hogare Ion. 


K valifikasjonar 
Den som vert tilsett rna ha farmasoytisk eller anna relevant hogre utdanning og ha 
dokumentert forskings- og undervisingserfaring innan galenisk farmasi. Ettersom stillinga er 
ein fagleg leiarstilling, viI ein leggje stor vekt pa Ieiareigenskapane, som evne til samarbeid, 
fleksibilitet og framdriftsevne, og evne og vilje til a byggje nettverk og arbeide med 
samarbeidspartar . 


Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett viI fa tilbod om 
opplrering dersom kravet ikkje er oppfylt for tilsetjing. 


Undervisingsspraket er til vanleg norsk. Den som tilsetjast rna snakke og skrive norsk. Fristen 
er to ar for den som vert tilsett som ikkje meistrar spraket. Kurs vert tilbode. Tenestestad er 
Bergen. 


Det er lagt til rette for at den som innehar denne stillinga kan ei 20 % bistilling ved 
Sjukehusapoteka Vest. 


Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar a ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
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som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle a rette seg etter dei endringane som gjennom 
loy matte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


Kvinner vert spesielt oppmoda om a s0kje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire s0kjarar har 
tilnrerma like kvalifikasjonar, vii reglane om kj0nnskvotering i Personalreglementet for 
vitskaplege stillingar verte f0lgde. 


Den statlege arbeidsstyrken skal i st0rst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. 
Det er difor eit personalpolitisk mal a fa ei balansert alders- og kj0nnssamansetjing og 
rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert 
oppmoda om a s0kje stillinga. 


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar 
om s0kjaren kan verte offentleggjorde sj01v om s0kjaren har oppmoda om ikkje a bli f0rt pa 
s0kjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til f0lgje, skal s0kjaren varslast om dette. 


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


Soknad 
Slik s0kjer du stillinga: 


Send S0knad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeidlerfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «S0k stillingem> pa denne sida. 


Legg ved elektronisk: 


• 	 CV 
• 	 vitnemal 
• 	 attestar 
• 	 fullstendig publikasjonsliste 
• 	 liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
• 	 ei liste over vitskapelege arbeid du vii det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
• 	 vitskapelege arbeid du vii det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 


professor og maks 10 for f0rsteamanuensis) 


S0knadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


Vi gjer merksame pa at s0knader vert vurdert med den informasjonen for ligg f0re i 
lobbNorge nar s0knadsfristen gar ut. Det er s0kjar sitt ansvar a s0rgje for at all informasjon er 
lagt inn innan fristen. 


Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmaten ved til setting i professorater". 


S0knadsfrist: 







Stillingsomtale 
Professor/forsteamanuensis (100 %) i farmasi (galenisk farmasi) ved 
Institutt for indremedisin 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for indremedisin, Senter for farmasi, er det ledig ei fast 
stilling som professor (100 %) i farmasi (galenisk farmasi). Dersom det ikkje melder seg 
s0kjarar med professorkompetanse, kan det verte aktuelt a tilsetje f0rsteamanuensis. 


I samband med at Universitetet i Bergen skal bygge opp fagomrAdet galenisk farmasi er det 
oppretta ei stilling som professor i galenisk farmasi. Den som vert tilsett i denne stillinga vil 
fa ei sentral rolle i arbeidet omkring etablering av fagomradet galenisk farmasi ved 
Universitetet i Bergen. 


Det viI verte viktig a etablere et godt samarbeid med Sjukehusapoteka Vest og Haukeland 
Universitetssjuehus. Professoren skal gje undervising, leie og drive forsking i galenisk 
farmasi. Det er knytt ei 20 % bistilling ved Sjukehusapoteka Vest til professoratet. 


Den som vert tilsett rna ha farmas0ytisk eller anna relevant h0gre utdanning og ha 
dokumentert forskings- og undervisingserfaring innan galenisk farmasi. Aktuell vitskapeleg 
erfaring vil vere arbeid med formulering-, frisetjing og stabilitet av legemiddel. Erfaring fra 
industrielliegemiddelutvikling, legemiddelproduksjon eller annan relevant farmas0ytisk 
praksis viI kunne tilleggjast vekt. 


Om Senter for farmasi 
Farmasi ved Universitetet i Bergen er eit samarbeid mellom Det medisinsk-odontologiske og 
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Kjemisk institutt gjev grunnIeggjande kjemiske 
fag, analytisk kjemi, farmas0ytisk fysikalsk kjemi, farmakognosi og legemiddelkjemi. Institutt 
for samfunnsmedisinske fag gjev samfunnsfarmasi og praksis, Institutt for indremedisin 
underviser farmakologi, Institutt for biomedisin biokjemi, cellebiologi og fysiologi og Gades 
institutt har ansvar for farmas0ytisk mikrobiologi. Dei som underviser i dei ulike fagomrada i 
farmasistudiet har arbeidsplassar ved desse institutta. Institutta har ei rekkje forskingsgrupper 
som er engasjert i legemiddelrelatert forsking. Universitetet i Bergen samarbeider med School 
ofPharmacy ved University ofEast Anglia om galenisk farmasi og klinisk farmasi. Senter for 
farmasi koordinerer masterprogrammet i farmasi og er organisatorisk knytt til Institutt for 
indremedisin. 


Undervising 
Den som vert tilsett skal delta i etablering og gjennomf0ring av undervising i galenisk 
farmasi i farmasistudiet ved Universitetet i Bergen. Sja informasjon om studieplanen i 
farmasi pa nettsidene til Senter for farmasi: 


http://www.uib.no/studieprogramlMATF-FARM#studieplan 


Forsking 
Pagaande forsking rna dokumenterast. Den til sette pliktar a medverka til aktiv rekruttering 
og forskingsrettleiing av studentar og stipendiatar. 


Retningsline 
Den tilsette rna retta seg etter gjeldane strategiske planar for farmasi og aktivt medverke til 
ekstem forskingsfinansiering. 
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S0kjarar rna dokumentera undervisings- og administrativ erfaring, samt erfaring med 
populrervitskapeleg formidling. 


Det er og naudsynt med pedagogisk grunnutdanning. S0kjarar som ikkje fyller dette kravet 
ved tilsetjinga, far tilbod om opplrering og rna dokumentere at utdanninga er fullf0rt innan eit 
ar etter dato for tilsetjinga. 


Det vert lagt vekt pa erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt fra forskingsstrategisk arbeid. Vidare blir det lagt vekt pa 
dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor den normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som vert tilsett ogsa bli palagt undervising, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. Den til sette kan bli 
palagt a delta i universitetets styringsorgan, komitear og anna arbeid. 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell 
vekt ved tilsetjing i vitskaplege me llom- og toppstillingar. S0kjarane rna dokumentera 
sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til d0mes gjerast ved inns ending av: 


• 	 prov for gjennomf0rt pedagogisk utdanning 
• evalueringsrapportar av s0kjaren si undervising 
• oversyn over undervisingsomfang og -niva 
• 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, slik som 
alternative undervisingsformer, rettleiing eller lreringsmilj0 


Tilsetjinga gar f0re seg pa grunnlag av vurdering av ei vitskapeleg nemnd samt ei sj0lvstendig 
vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell pf0ving av 
undervisingskompetanse. 







Forsteamanuensis (100 010) i farmasi (farmasoytisk fysikalsk kjemi) ved 
Institutt for indremedisin 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for indremedisin, Senter for farmasi, er det ledig ei fast 
stilling som f0rsteamanuensis (100 %) i farmasi (farmas0ytisk fysikalsk farmasi). 


Masterprogrammet i farmasi er basert pa eit samarbeid mellom Det medisinsk-odontologiske 
og Det matematisk -naturvitskaplege fakultet. Senter for farmasi koordinerer 
masterprogrammet i farmasi. Senteret er organisatorisk knytt til Institutt for indremedisin. 


Utfyllande opplysingar om stillinga kan ein fa ved a venda seg til instituttleiar ved Kjemisk 
institutt professor Anne Marit Blokhus, tIf. + 47 55 589852, e-post: 
Anne.Blokhus@kj.uib.no eHer senterleiar professor Svein Haavik, tIf. +47 559746 15, e
post: Svein.Haavik@med.uib.no. 


Ein stillingsomtale med nrerare presisering av fagkrins og ansvarsomrade, srerlege plikter og 
andre tilh0ve som vert lagt vekt pa ved tilsetjinga, finn du Ienger ned pa sida. 


Lon 
F0rsteamanuensis vert I0nt etter I0nssteg 59-62 (kode 1011/10nsramme 24.3-24.6) i 
lfmsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i 
stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For srerleg 
kvalifiserte s0kjarar kan det verte aktuelt a vurdere h0gare 10n. 


K valifikasjonar 
Den som vert tilsett rna ha farmas0ytisk eller anna relevant h0gre utdanning og ha 
dokumentert forskings- og undervisingserfaring innan farmas0ytisk fysikalsk farmasi. 
Ettersom faget er i ein oppstartsfase, viI ein leggje vekt pa dei personlege eigenskapane som 
dokumentert vilje og evne til samarbeid, framdriftsevne og evne og vilje til 
nettverksbygging. 


Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett viI fa tilbod om 
opplrering dersom kravet ikkje er oppfylt f0r tilsetjing. 


Undervisingsspraket er til vanleg norsk. Den som tilsetjast rna snakke og skrive norsk. Fristen 
er to ar for den som vert tilsett som ikkje meistrar spraket. Kurs vert tilbode. Tenestestad er 
Bergen. 


Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar a ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle a rette seg etter dei endringane som gjennom 
loy matte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


Kvinner vert spesielt oppmoda om a s0kje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire s0kjarar har 
tilnrerma like kvalifikasjonar, vii reglane om kj0nnskvotering i Personalreglementet for 
vitskaplege stillingar verte f01gde. 


Den statIege arbeidsstyrken skal i st0rst mogleg grad spegle mangfaldet i befoIkninga. 
Det er difor eit personalpolitisk mal a fa ei balansert alders- og kj0nnssamansetjing og 
rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert 
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oppmoda om a s0kje stillinga. 


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar 
om s0kjaren kan verte offentleggjorde sj0lv om s0kjaren har oppmoda om ikkje a bli f0rt pa 
s0kjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til f0lgje, skal s0kjaren varslast om dette. 


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


Soknad 
Slik s0kjer du stillinga: 


Send s0knad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «S0k stillingen» pa denne sida. 


Legg ved elektronisk: 


• 	 CV 
• 	 vitnemaI 
• 	 attestar 
• 	 fullstendig publikasjonsliste 
• 	 liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
• 	 ei liste over vitskapelege arbeid du viI det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
• 	 vitskapelege arbeid du viI det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 


professor og maks 10 for f0rsteamanuensis) 


S0knadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


Vi gjer merksame pa at s0knader vert vurdert med den informasjonen for ligg f0re i 
JobbNorge nar s0knadsfristen gar ut. Det er s0kjar sitt ansvar a s0rgje for at all informasjon er 
lagt inn innan fristen. 


Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmaten ved til setting i vitenskapelige 
mellomstillinger" . 


S0knadsfrist: 







Stillingsomtale 
Forsteamanuensis (100 010) i farmasi (farmasoytisk fysikalsk kjemi) ved 
Institutt for indremedisin 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for indremedisin, Senter for farmasi, er det ledig ei fast 
stilling som f0fsteamanuensis (100 %) i farmas0ytisk fysikalsk kjemi. Den som vert tilsett i 
denne stillinga viI samarbeide nrert med dei andre som er engasjert i fagomradet farmasi ved 
Universitetet i Bergen. F0rsteamanuensen skal gje undervising, leie og drive forsking i 
farmas0ytisk fysikalsk kjemi. 


Den som vert tilsett rna ha farmas0ytisk eller anna relevant h0gre utdanning og ha 
dokumentert forskings- og undervisingserfaring i farmas0ytisk fysikalsk kjemi. Aktuell 
vitskapeleg erfaring er overflate- og kolloidkjemi, biofarmasi, 10selighetsskinetikk eHer 
relevant nanoteknologi. Erfaring fra industrielliegemiddelutvikling og legemiddelproduksjon 
viI kunne tilleggjast vekt. 


Om Senter for farmasi 
Farmasi ved Universitetet i Bergen er eit samarbeid mellom Det medisinsk-odontologiske og 
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Kjemisk institutt gjev grunnleggjande kjemiske 
fag, analytisk kjemi, farmas0ytisk fysikalsk kjemi, farmakognosi og legemiddelkjemi. Institutt 
for samfunnsmedisinske fag gjev samfunnsfarmasi og praksis, Institutt for indremedisin 
underviser farmakologi, Institutt for biomedisin biokjemi, cellebiologi og fysiologi og Gades 
institutt har ansvar for farmas0ytisk mikrobiologi. Dei som underviser i dei ulike fagomrada i 
farmasistudiet har arbeidsplassar ved desse institutta. Institutta har ei rekkje forskingsgrupper 
som er engasjert i legemiddelrelatert forsking. Universitetet i Bergen samarbeider med School 
of Pharmacy ved University of East Anglia om galenisk farmasi og klinisk farmasi. Senter for 
farmasi er organisatorisk knytt til Institutt for indremedisin og koordinerer masterprogrammet 
i farmasi. 


Undervising 
Den som vert tilsett skal delta i etablering og gjennomf0ring av undervising i farmas0ytisk 
fysikalsk kjemi i farmasistudiet ved Universitetet i Bergen. Sja informasjon om studieplanen 
i farmasi pa nettsidene til Senter for farmasi: 


http://www.uib.no/studieprogramlMATF-FARM#studieplan 


Forsking 
Pagaande forsking rna dokumenterast. Den tilsette pliktar a medverka til aktiv rekruttering 
og forskingsrettleiing av studentar og stipendiatar. 


Retningsline 
Den tilsette rna retta seg etter gjeldane strategiske planar for farmasi og aktivt medverke til 
ekstem forskingsfinansiering. 


S0kjarar rna dokumentera undervisings- og administrativ erfaring, samt erfaring med 
populrervitskapeleg formidling. 


Det er og naudsynt med pedagogisk grunnutdanning. S0kjarar som ikkje fyller dette kravet 
ved tilsetjinga, far tilbod om opplrering og rna dokumentere at utdanninga er fullf0rt innan eit 
ar etter dato for tilsetjinga. 


Det vert lagt vekt pa erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
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forskingsaktivitet, samt frA forskingsstrategisk arbeid. Vidare blir det lagt vekt pa 
dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor den normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som vert tilsett ogsa bli pruagt undervising, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. Den til sette kan bli 
palagt a delta i universitetets styringsorgan, komitear og anna arbeid. 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell 
vekt ved tilsetjing i vitskaplege me llom- og toppstillingar. S0kjarane rna dokumentere 
sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til d0mes gjerast ved innsending av: 


• 	 prav for gjennomf0rt pedagogisk utdanning 
• evalueringsrapporter av s0kjaren si undervisning 
• oversyn over undervisningsomfang og -niva 
• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat 
• 	 mottekne studentprisar 
• 	 eigne pedagogiske publikasjonar 
• 	 eigne undervisingskompendium og undervisningsmateriell 


rapportar som syner deltaking i prasjekt knytt til utvikling av undervisning, slik som 
alternative undervisningsformer, rettleiing eller lreringsmilj0 


Tilsetjinga gar fme seg pa grunnlag av vurdering av ei vitskapeleg nemnd samt ei 
sj01vstendig vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell pmving av 
undervisingskompetanse. 
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


  Styresak IV 


  Møte: 17.10.12 


Orienteringssaker: 
 


a) Protokoll fra møter i  REK vest (ikke vedlagt): 


http://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/komiteerogmoter/vest/referater?regi


on=10796&p_dim=34988&AA379072E14BB0B1E040F28154A4081C.p_search_id=


155084 


 


b) Utkast til protokoll fra møte 19.9.12 i Forskningsutvalget, vedl. 


 Utkast til protokoll fra møte 26.9.12 i Studieutvalget, vedl. 


 


c) Nasjonalt senter for alders- og sykehjemsmedisin – oppnevning av representant til 


styringsgruppe og faggruppe (ephorte 12/1787), vedl. 


 


d) Budsjett 2012 – tildelinger: 


 - Engelskspråklig termin, mor-barn – profesjonsstudiet i medisin, vedl. 


 - SPIRE-midler, prosjekt 71022, vedl. 


 - Finansiering av Kluges stilling, vedl. 


 - Vikarmidler til hovedtillitsvalgte, vedl. 


 - Premiering av fremragende forskningsmiljø – NFR evaluering, vedl. 


 


e) Budsjett 2013: 


- Areal og bygningsmessige tiltak (HMS) – tilbakemelding fra MOF 


 


f) Utplassering i klinisk praksis i pediatri og gynekologi/obstetrikk (desentral 2) - vedtak 


i Programutvalg for medisin, vedl. 


 


g) NIFU – doktorgrader i tall per september 2012, vedl. 


 


h) Oversikt over styresaker november – desember 2012, tas med på møtet. 


 


i)  Rammeavtale mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet og Stiftelsen Norsk 


Luftambulande 


 


j) Dekan orienterer:          
 


 


 
11.10.12 /ALG  
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UTKAST TIL PROTOKOLL fra m0te i Forskningsutvalget 19.09.2012. M0tet ble holdt i 
Panorama, Haukeland hotell, kl. 13.15-14.45. 


Til stede fra forskningsutvalget: Robert Bjerknes, Anne Kjersti Daltveit, Eyvind 
R0dahl , Anne Isine Bolstad, Piotr Mydel, Linn Skartveit (studentrepresentant), Bjarne 
Robberstad, Donald Gullberg 
Forfall: Roland Jonsson, Ernst Omenaas 


Til stede fra fakultetsadministrasjonen: Inger Hjeldnes Senneseth, Torunn Olsnes 


20/12 Godkjenning av innkalling og sakliste 


Det var ingen merknader til saklisten, som ble godkjent. Ingen saker 
meldt under eventuelt. 


21/12 Protokoll fra mete i Forskningsutvalget 16.05.12 


Det var ingen merknader til protokollen, som ble godkjent. 


22/12 Orienteringssaker 
- SFF-prosessen 


To s0knader som utgar fra fakultetet er levert til NFR innen fristen i 
august. Fakultetet deltar ogsa i en tredje s0knad som koordineres fra 
UiO. Prosessen har VCErt god, og har fremmet bade internt og eksternt 
samarbeid pa en god mate. 


- IN FRASTRU KTU R-s0knadene 
Aurora Martinez, Eystein Husebye, Roland Jonsson og Robert Bjerknes 
har pa vegne av Forskningsutvalget prioritert s0knader til NFRs 
nasjonale satsing pa Infrastruktur. Prioriteringen er sendt til 
Forskningsadministrativ avdeling . Helseregister-s0knaden fra MOF er 
allerede pa Forskningsradets veikart for infrastruktur, og er derfor satt 
0verst pa fakultetets prioriteringsliste. Det er ogsa en s0knad fra Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet pa veikartet. Endelig prioritering 
vii bli avgjort pa et prioriteringsm0te me 110m universitetsledelsen og 
fakultetene 1. oktober. 



http:13.15-14.45
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- Avklaring fra KD om bruk av dosenter som veiledere pa ph.d.-niva 
Det er kommet et brev fra Kunnskapsdepartementet der det presiseres at 
de som har tittelen dosent ikke skal brukes som veiledere for ph.d.
kandidater eller i bed0mmelseskomiteer for doktorgradsavhandlinger. 
For a bli dosent ved norske h0gskoler, er det ikke krav om doktorgrad, og 
det er heller ikke avsatt tid til forskning i slike stillinger. Det ble presisert 
at dette gjelder den norske stillingsbetegnelsen dosent, ikke den svenske 
dosent-tittelen, som ikke tilsvarer den norske tittelen. Dosenter som har 
doktorgrad kan fungere som veileder og delta i bed0mmelseskomiteer, 
forutsatt at dette er avklart med arbeidsgiver. 


- Ansvar for multisenterstudier 
Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM) 
presiserer i et brev datert 4. juli 2012 ansvarsreglene for 
multisenterstudier. Brevet ble delt ut i m0tet, og er ogsa sendt til 
instituttene. Det presiseres blant annet at selv om aile prosjekt skal ha en 
ansvarlig prosjektleder, er aile deltakende institusjoner reg net som 
forskningsansvarlig institusjon, med det ansvar som f01ger med. 


- Arsrapport handlingsplaner (Iagt fram for Fakultetsstyret) 
Statusrapporter for Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur 
og Handlingsplan for forskerutdanning ble tatt til etterretning. 


-	 Rapporter fra forskningstermin 09 utenlandsopphold (Haukenes, 
R0St, Steen, Taxt) 


Rapporter fra forskningstermin og utenlandsopphold ble lagt fram. Det 
begynner a komme inn rapporter ogsa fra ph.d.-kandidater som har vrert 
pa utenlandsopphold med finansiering fra fakultetet. Skjema for 
rapportering vii bli sendt ut samtidig som 0konomisk st0tte tildeles i neste 
runde. Det vii ogsa bli tatt inn informasjon om at utenlandsopphold skal 
registreres i Cristin i tildelingsbrevene. 


- Doktorgrader i tall 
Det er tatt opp 88 kandidater (Korrigert i m0tet pga. dobbeloppf0ring), og 
100 kandidater har levert avhandlingen og venter pa disputas (12. 
september). 


Prodekanus orienterer 
o 	 I Fremtidens fakultet er det ikke lagt opp til at FU skal besta i 


sin navrerende form. En del av utvalgets oppgaver vii bli 
overtatt av en ny Enhet for forskningsledelse. Kontakten med 
instituttene vii bli ivaretatt ved at visestyrerne for forskning skal 
ha jevnlige m0ter med fakultetsledelsen. Det vii ogsa bli lagt 
stor vekt pa at ny organisering ma ta h0yde for a videref0re og 
utvikle samarbeidet med andre fakulteter og institusjoner, og 
da i srerlig grad helseforetakene 


Revisjon av retningslinjer for oppJceringsdeJen i forskerutdanninga 
(PUF-sak 18/12) 


23/12 
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Vedtak: 1) Forskningsutvalget godkjenner forslag til revidering av retningslinjer for 
utregning av studiepoeng i opplceringsdelen i forskerutdanningen ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. 


2) Saken blir sendt videre til Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for 
endelig vedtak. 


24/12 Revisjon av rettleiing ved vurdering av doktorgrader ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet (PUF-sak 22/12) 


Vedtak: Saken utsatt til neste m0te. 


25/12 Forskerskoleevaluering ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
Rapport fra arbeidsgruppe og forslag til opplegg og tidsplan for 
implementering innen utgangen av 2012. 


Vedtak: 1. Forskningsutvalget slutter seg til hovedkonklusjonene i arbeidsgruppens 
rapport om forskerskoleordningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


2. Forskningsutvalget mener det er hensiktsmessig at en ny 
forskerskoleordning implementeres samtidig med ny instituttstruktur, og at 
tidsplan for godkjenning av nye og gjenoppnevning av eksisterende 
forskerskoler b0r gjennomf0res i 10pet av varen 2013. 


3. Saken oversendes fakultetsstyret for endelig avgj0relse. 


Eventuelt 
I ngen saker meldt under eventuelt 


Robert 8jerknes 


Inger Hjeldnes Senneseth 


21 .09.2012fTOOL 







UNIVERSITETET I BERGEN 
Oet medisinsk-odontologiske fakultet 


REFERAT FRA M0TE I STUOIEUTVALGET 


Tid: ONSDAG 26. september 2012 


Sted: M0terom 231, Brakkebyen MOF, kl. 12.15 -14.15 


Tilstede: Arne Tj0lsen, Marit Bakke, Morten Berge, Jutta Dierkes, Malfrid Raheim, Lone Holst, Kjell 
Haug, Anders Bcerheim (fra sak 30/12), studentrepr. Ane-Birgitte Eliassen og Eivind Valestrand. 


Forfall: Jan van Den Broeck, Gottfried Greve, studentrepresentant Natasha Weiland . 


Fra administrasjonen: Kristin Walter (referent) 


Sak 26/12 	 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling ag saksliste gadkjent. 0nske am at det ved scanning til pdf av 
sakspapirer tas st0rre hensyn til blanke sider. 


Sak 27/12 	 Referat fra m0te 23. mai 2012 
Referat gadkjent, men kammentarer til sak am alumnivirksamhet. Det er et 
tidkrevende arbeid adrifte ag vedlikehalde infarmasjan, ag det etterlyses en 
langsiktig plan bade far intensjan ag ressurser ved MOF itt alumni. 


Sak 28/12 Handlingsplan for utdanning 2011- 2013. Status pro september 2012 
Arne Tj01sen gikk gjennam hovedpunktene i utsendt natat, ag ba om innspill til 
viktige omrader som ever utelatt. Av sentrale punkt som f01ges opp videre er 
bade nasjanal samordning og kapasitetsbehov ved farmasistudiet, e-lrering og 
arbeid ved ferdighetssentrene ved fakultetet (bade Medisinsk og Odantologisk 
ferdighetssenter). 


Vedtak: Studieutvalget tar statusrapparten am Handlingsplan far utdanning 2011-2013 
pr september 2012 til arientering. SU inviteres til a gi innspil/ til neste 
handlingsplanperiade (september 2012- september 2013) . 


Sak 29/12 	 Opprettelse av midlertidig statistikkemne for master i klinisk erncering og 
master i human erncering 
SU dr0fiet opprettelse av dette emnet i Iys av 0nsket om samordnet 
statistikkundervisning ved fakultetet. ISF jabber med saken, ag vii i 10pet av kart 
tid kontakte programutvalgsledere for innspill nar skissen til applegg foreligger. 


Vedtak: 	 Studieutvalget gadkjenner det midlertidige statistikkemnet far masterstudenter i 
klinisk ag human ernrering (far studiearet 2012113). 


Sak 30/12 	 Rapport fra komite som har vurdert videreutdanninger ved HiB for 
radiografer og bioingeni0rer (Oppf0/ging av sak 42110 i SU) 
SU dr0ftet behov for videre oppf01ging av fagtilbudet som gis for bioingeni0rer og 
radiografer, med hovedutfordring knyttet til tilbudet for radiografer. Det er scerlige 







utfordringer for veiledningsdelen. Visedekanen vii ta opp saken videre. 


Vedtak: 	 Studieutvalget slutter seg til komiteens vurdering av innpass av emner fra 
videreutdanninger ved H0gskolen i Bergen til Master i Helsefag (UiB) , 
studieretning RAB-fag. 


Sak 31/12 	 Undervisningsregnskapet ved MOF - registreringer for studiearet 2011/12 
Notat ble utdelt i m0tet, og Kristin Walter gikk gjennom hovedtallene og innspill 
fra instituttene om datakvaliteten. Det ble tatt opp hvordan vi ved MOF kan 
nyttiggj0re oss andre lceresteders erfaring med slik registrering , og utvalget 
dr0ftet hvorvidt vi skal fortsette med dagens detaljregistrering. Kategorier for a 
registrere e-lceringsaktivitet og veiledning i praksis ble etterlyst. 


Studieutvalget bes komme med innspill og kommentarer. Sak om 
undervisningsregnskapet skallegges frem for fakultetsstyret i november. 


Sak 32/12 	 Revidering av masteravtale ved MOF 
Utvalget 0nsket en poengtering av hvilke endringer som var foretatt i 
foreliggende reviderte avtaler. Under forutsetning av at informasjon om dette blir 
sendt ut i etterkant godkjennes avtalene i trad med vedtaket: 


Vedtak: 	 Studieutvalget godkjenner den reviderte masteravtalen som her er lagt fram. 


Eventuelt 


B-tillegg til PU-Iedere - status? Det bes om at bUr sendt ut informasjon om 
prosessen til aile PU-Iederne, hvem som er fremmet og hvordan dette viI 
htJndteres videre av fakultetet. 


Orienteringer 
- Referat fra programutvalgene 
- Framtidens fakultet 
- Ny studieplan medisin - status 
- PEK-s0knader fra MOF for 2012 
- Justering av undervisning for bachelor erncering i 1. studiear - brev av 05.09.12 tillBMI 
PU ernrering 
- Vedtak i Programutvalg medisin 19.09 .12 am utveksling- tilrettelegge for eksamen 
hjemme ved stryk ute 
- Nytt valgemne ved SIH i varsemesteret: "War, Violence and Health" 


Arne Tj0/sen 

Leder for studieutvalget Kristin Walter 



Sekretrer 




http:19.09.12
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c) 
DYRADSA VDELING FOR HELSE OG OMSORG 
Bergen Rfldhus 


BERGEN KOMMUNE Poslboks 7700, )020 Bt'rgen 
Sentralhord 05556 
Tclcfaks 5) )67499 
POSIIJIOllak.helsc.sosial @bcrgen.kommllnc.no 
www.bcrgcn.kommllne.no 


Llr ,V I, : f I ·tEI ~l IJ 


Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakllitet 
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


!Jcrcs ref. Dcrcs brev ;)v : 	 V:ir r<::r. 


2012/1787 13.09.12 	 201201580-5 
GRAA 


Oppnevning av representant til styringsgruppe og faggruppe 


Vi takker for invitasjon til at Bergen kommllne kan oppnevne representanter til de styrende 
organer til det nye Senter for alders- og sykehjemsmedisjn. 


Til styringsgruppen oppnevner vi etatssjef Karl Henrik Nicolajsen, Etat for alders og 
sykehjem. 


Til faggruppen oppnevner vi overlege Jenny Foss Abrahamsen, behandlingsavdelingen 
Storetveit sykehjem. 


Pl. 2012 


Dalo 


SARK-454 2 I. september 2012 


inn St 
kommllnaldirektl1lr 



http:13.09.12
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d) 

UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiskefakultet 


Institutt for klinisk medisin 


Referanse Dato 


201117187-GEA 08.08.2012 


Engelskspraklig termin, Mor-Barn - Tildeling i profesjonsstudiet i medisin 


Vi viser til brev av 10. april 2012 (dok. 10/11412-2) hvor dere melder om budsjettbehov til 
engelskspraklig termin i profesjonsstudiet i medisin, knyttet til undervisningen i pediatri og 
gynekologi obstetrikk for 2013. 


Fakultetet tildeler instituttet kr. 840 000 


Her inngar 2 - 50 % stillinger og kr. 50 000 til jordmor timel0nn. 


Midlene dekkes av fakultetets avsetninger. 


Midlene overf0res sa snart tilbakemelding om periodisering sendes fakultetets 
0konomiseksjon (okonomi@mofa.uib.no) pr. e-post innen 17.august 2012. 
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Art 
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131800 840000 


840000 


Vennlig hilsen 


Stig Morten Fmyland 
Ass. fakultetsdirekt0r 0rjan Hauge 


0konomisjef 


Dette er et UiB·internt notat sam godkjennes elektronisk i ePhorte 


Det medisinsk-odontologiske fakultet P05tadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55582086 Postboks 7804 Jonas Lies vei 79 Gerd Bjflstad Arntsen 
Telefaks 55589682 5020 Bergen Bergen 55586072 
p05t@mofa.uib.no 
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mailto:okonomi@mofa.uib.no





UNIVERSITETET I BERGEN 
Del medisinsk-odonlologiske fakullel 


Gades institutt 
Institutt for samfunnsmedisinske fag 
Institutt for biomedisin 
Institutt for kirurgiske fag 


Referanse Dato 


2011/71B7-GEA 13.09.2012 


SPIRE-midler, prosjekt 710022 - Budsjett 2012 


Mottatte s0knader fra strategisk program for internasjonalt forsknings- og 
undervisningssamarbeid (SPIRE) er blitt behandlet av en egen SPIRE-komite bestaende av 
UiBs viserektor for intemasjonale relasjoner og prorektor samt avdelingsdirekt0r og 
underdirekt0r pa Forskningsadministrativ avdeling. I de tilfeller fakultetet hadde prioritert sine 
s0knader, er i all hovedsak vare innstillinger blitt fulgt under s0knadsbehandlingen. 


Kategori 1: Spire midler for internasjonale nettverks-/partnerskapssamarbeid 


Gades institutt Karl-Henning Kalland 100.000 


Gades institutt Daniela Elena Costea 96.000 


Kategori 2: Spire midler for internasjonal workshop og/eller etablering av samarbeid 


IBM Knut Teigen 50.000 


IBM Helge Wiig 50.000 


ISF Astrid Blystad 50.000 


ISF Bente E. Moen 50.000 
IKF Karen Rosendahl 50.000 


IKF Michael Brauckhoff 50.000 


Dersom noen av de tildelte SPIRE-midlene ikke benyttes innen 31.juli 2013, ber vi om 
tilbakemelding for a underrette Forskningsadministrativ avdeling sa de kan tilbakef0re 
innvilget bel0p. 


Vi gj0r ogsa oppmerksom pa at s0kere som mottar 2012 SPIRE midler er pliktig til a lage en 
sluttrapport innen desember 2013 eller senest 3 mnd etter avslutning av prosjektet Ufr SPIRE 
retningslinjer for s0kere s.3) Forskningsadministrativ avdeling village en kort og 
standardisert SPIRE sluttrapport for dette forma let. 


Detle er et UiB-lnternt notal som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Det medisinsk-odontologiske fakultet Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55582086 Postboks 7804 Jonas Lies vel 79 Gerd Bj~tad Arntsen 
Telefaks 55589682 5020 Bergen Bergen 55586072 
post@mofa.uib.no 
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Midlene overf0res instituttene Sa snart tilbakemelding om periodisering sen des fakultetets 
0konomiseksjon (okonomi@mofa.uib.no) pr. pr-e-post innen 5.oktober 2012 
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Vennlig hilsen 


Stig Morten Fr0iland 
Ass. fakultetsdirekt0r 


0~an Hauge 
0konomisjef 


Kopi 
Forskningsadministrativ avdeling 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Del medisinsk-odonlologiske fakullel 


Institutt for kirurgiske fag 
Gades institutt 
Dyreavdelingen 
Institutt for indremedisin 


Referanse Dato 


2011/6010-GEA 19.09.2012 


Finansiering av Beathe Kluge sin stilling 


I henhold til avtale om bid rag til stillingen for Beathe Kluge mellom de involverte instituttene 

og Dyreavdelingen fakturerer Institutt for indremedisin de respektive enheter for Kluges 

10nnskostnader slik: 

Gades institutt 10% 

Institutt for kirurgiske fag 10% 



Dyreavdelingen 40% 



Resterende 40% dekkes av Institutt for indremedisin hvor Kluge er ansatt. 



Avtalen gjelder fra 1. april - 31. desember 2012. 



Institutt for indremedisin fakturerer manedlig til de andre enhetene med virkning fra april 

2012. 



Vennlig hilsen 



Stig Morten Fr0iland 
Ass. fakultetsdirekt0r 0rjan Hauge 


0konomisjef 


Kopi: 

Gerd Johannessen 



Dette er et UiB·internt nota! som godkjennes eiektronisk i ePhorte 


Det medisinsk·odontologiske fakultet Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55582086 Postboks 7804 Jonas Lies vei 79 Gerd BjAstad Arntsen 
Telefaks 55589682 5020 Bergen Bergen 55586072 
post@mofa.uib.no 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medis insk-odontologiske fakultet 


Institutt for klinisk odontologi 


Institutt for indremedisin 
Gades institutt 


Referanse Oato 


201117187-GEA 19.09.2012 


Vikarmidler til hovedtillitsvalgte - budsjett 2012 
I hovedfordelingen av budsjettet for 2012 har universitetsstyret satt av vikarmidler til frikj0p 
av hovedtillitsvalgte. 


F01gende institutter tilf0res vikarmidler: 


INST Navn Periode Stl. % Bel0p 
IFI Knut-Jan Andersen 01.01.12-31.12.12 50 % 444000 


IFI Siv Lise Bedringaas 01.03.12-31.12.12 30 % 155000 


Gade Einar Svendsen 01.01.12-31.12.12 50 % 495000 


IKO Ragnfrid J. Skavland 01.01.12-29.02.12 100 % 111 000 


SUM 1 205000 


For a kunne dekke utgiftene instituttene har til vikarer, overtid eller lignende i forbindelse med 


frikj0pet, stilles med dette til radighet kroner 1 205000 pa prosjekt 700112. Vi ber om at aile 
utgifter knyttet til vikarformal blir f0rt pa dette prosjektnummeret. Dersom det allerede er 
regnskapsf0rt utgifter til formalet i 2012, ber vi om at det blir foretatt en ompostering. 
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Midlene overf0res pa september 2012. 


Vennlig hilsen 


Stig Morten Fr0iland 
Ass. fakultetsdirekt0r 0rjan Hauge 


0konomisjef 


Dette er et UiB-lnternt notat som godkjennes elektronlsk I ePhorte 


Det medisinsk-odontologiske fakultet Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55582086 Postboks 7804 Jonas Lies vel 79 Gerd BjAstad Arntsen 


Telefaks 55589682 5020 Bergen Bergen 55586072 
post@mofa.uib.no 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Del medisinsk-odonlologiske fakultet 


Senter for internasjonal helse 
Gades institutt 


Institutt for samfunnsmedisinske fag 
Institutt for klinisk medisin 
Institutt for indremedisin 


Referanse Dato 


2010/13082-GEA 10.09.2012 


Premiering av fremragende forskningsmilj0 - NFR evaluering 


Det vises til tidligere utsendte brev om NFR - evaluering av 25.06.2012. 

Ved en beklagelig feil er det i dette brevet ikke tatt hensyn til de institutter som har oppnadd 

premiering med flere niva 2- enheter. Nytt brev f01ger her. 



Det vises til fakultetsstyre-sak 45/12,9.5.2012 vedr. fakultetets oppf01ging av 

fakultetsledelsens plan om premiering av de evalueringsenhetene pa niva 2 som i rapporten 

ble omtalt som fremragende (<<excellent» og «very good to excellent»). Dette tiltaket er ogsa 

diskutert med instituttledeme. 



Det er satt av 0,5 mill. til hver enhet, totalt 5 mill. kroner til tiltaket, jf fakultetsstyre-sak 44/12. 

Enheten vii fa kr 250.000 til disposisjon i 2012 og nye kr 250.000 i 2013. 



Premieringen gjelder f0lgende: 

Section for Medical Genetics and Molecular Medicine (IKM) 


Locus for homocystine and relative vitamins (IFI) 
Child Health and Nutrition Group (SIH) 
HIVITB Research Group (SIH) 
Section for neurology (IKM) 


Bergen Diabetes Research Group (IKM) 
Bergen respiratory research group (IFI) 
Section for endocrinology (IFI) 
Inflammation in the field of chronic inflammation, especially Sj0grens syndrome 
(Gade) 
Registry-Besearch Group (IS F) 


DeUe er et UiB-internt notat sam godkjennes elektronisk i ePhorte 


Det medisinsk-odontologiske fakultet Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55582086 Postboks 7804 Jonas Lies vei 79 Gerd Bjastad Arntsen 
Telefaks 55589682 5020 Bergen Bergen 55586072 
post@mofa.uib.no 
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Midlene overf0res Sa snart tilbakemelding om periodisering er mottatt 0konomiseksjonen 
(okonomi@mofa.uib.no) pro e-post og innen 28.september 2012. 
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Vennlig hilsen 


Stig Morten Fr0iland 
Ass. fakultetsdirekt0r 0rjan Hauge 


0konomisjef 


Kopi 
Forskningsadministrativavdeling 
Institutt for biomedisin 
Institutt for kirurgiske fag 
Institutt for klinisk odontologi 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Eiendomsavdelingen 


Referanse Dato 


201117187-GEA 31.08.2012 


Areal og bygningsmessige tiltak (HMS)- tilbakemelding fra MOF, 
budsjett 2013 
Vi viser til brev fra Eiendomsavdelingen 11/13374-5 og instituttenes innmeldte forslag og 
prioriteringer til bygningsmessige tiltak for 2013. 


St0rre arealendringer og oppgraderinger. 
Gammelt odontologibygg 
Gammelt odontologibygg star na tomt etter innflyttingen til nytt odontologibygg er 
gjennomf0rt. Fakultetet er glad for framdrift i saken om a lokalisere Institutt for 
samfunnsmedisin (ISF) og randsone (Medisinsk f0dselsregister - Folkehelseinstituttet, Uni 
helse m.fl.) i gammelt odontologibygg og viser til dialog med universitetsledelsen. 


Studenthuset Armauer Hansen hus 
Fakultetsledelsen er svrert glad for at byggeperioden i Armauer Hansens hus (AHH) gar mot 
slutten for hoveddelen av bygget. 
Studentene vii fa en klar forbedring i det fysiske Ireringsmilj0et og fakultetet har i samarbeid 
med studentene lagt til rette for en 0kning i antall lesesalsplasser. 
Fakultetet har vedtatt rehabilitering av auditoriet og ombygging av vaktmesterbolig til 
studentbruk og 0nsker en rask tilbakemelding fra EIA pa prosjekterte kostnader for 
ombygning slik at dette kan planlegges inn i budsjett 2013. 
Utviklingspotensialet i gamle dyrestallen ma realiseres dersom UiB far i oppgave av 
Kunnskapsdepartementet a etablere et kiropraktikkstudium. Fakultetet ber om at det 
utarbeides en mulighetsanalyse og kostnadskalkyle for dette arealet ogsa. 


Nytt barne- og ungdomssenter - Kvinneklinikken 
Nytt Barne- og Ungdomssenter i regi av Heise Bergen er under oppf0ring og f0rste 
byggetrinn skal sta ferdig i 2016. I nye BUSP vii fakultetets barnemedisinske forskning 
(pediatri og tilgrensende forskningsomrader) fa moderne lokaler med nrerhet til klinikk og 
studentarealer. Det blir vurdert om Kvinneklinikken ogsa skal inn i nye BUSP. Vi ber EIA 
delta med fakultetet i dialogen med Heise Bergen om dette. 


Stort auditorium - Sentralblokken 
Fakultetet prioriterer total revidering av stort auditorium i Sentralblokken og viser til dialog 
med EIA om dette. 


Overlege Danielsens hus 
Fakultetet 0nsker a vurdere ulike bruksalternativ for disponible arealer. Dette rna blant annet 
sees i sammenheng med s0knadsprosessen for Senter for fremragende forskning 


Dette er et UIB·internt notat som godkjennes elelctronisk i ePhorte 


Det medisinsk-odontologiske fakultet Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Telefon 55582086 Postboks 7804 Jonas Lies vei 79 Gerd BjAstad Arntsen 
Telefaks 55589682 5020 Bergen Bergen 55586072 
post@mofa.uib.no 
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Hvor fakultetet har 2,5 s0knader i siste runde. Tildeling av SFF'er er varslet i slutten av 
november. 


Fakultetet prioriterer f01gende mindre HMS- tiltak: 
1. 	 Ventilasjonsanlegg, oppussing og utskifting av takplater med fuktskader, Institutt for 


klinisk medisin, Sandviken sykehus, totalkostnader ukjent. 
2. 	 Ombygging kjemilaboratorium ved BBB, Gades institutt og Institutt for biomedisin, 


totalkostnader kr.1.285.000 
3. 	 Ombygging 8.etasje i NLB ihht sikkerhet/gass, Institutt for indremedisin, totalkostnader 


kr.300.000 


4. 	 HMS tiltak Dyreavdelingen, Niva P3 dekontaminering og burskiftestasjon P3-niva, 
totalkostnader kr. 750.000 


5. 	 Samlokalisering teknisk fellesavdeling, BBB, Institutt for biomedisin, totalkostnader 
kr. 400.000 


6. 	 Ombygging og utbedring 2 etasje Sentralblokken, Gades institutt, totalkostnader 



Kr. 400.000 



Nar det gjelder tiltak nr.1 sa viser fakultetet til dialog mellom EIA og HMS-avdelingen. Fra 
HMS-avdelingens rapport 31.05.2012 som er oversendt EIA oppsummerer slik: 


Kontorene og grupperom 2108 er preget av varm og tung luft. Den darlige 
luftkvaliteten var merkbar. 
Bade HMS-senteret ved Heise-Bergen og HMS-seksjonen fra UiB vii rade til en 
installering av et balansert ventilasjonsanlegg ved seksjon for psykiatri, Sandviken. 
Nar det gjelder vegg- og gulvoverflater i ganger og enkelte kontorer b0r en oppusning 
vurderes. 
Fuktskadede takplater pa rom 2208 b!<H skiftes ut. 


Fakultetet ber EIA gjennomf0re n0dvendige tiltak sa, snart det er mulig slik at 
arbeidsforholdene ved Sandviken sykehus er i norma It god stand. Fakultetet ber om a fa 
oversendt kostnadsoverslag over tiltakene sa snart det er klart. 


For 0vrige tiltak se vedlagte liste. 


Vi ser fram til et godt samarbeid om areal og bygninger fakultetet disponerer. 


Vennlig hilsen 


Stig Morten Fr0iland 
Ass. fakultetsdirekt0r 0rjan Hauge 


0konomisjef 
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Vedlegg 
1 Tiltaksliste fra 


instituttene 
2 Ombygging kjemisal 
3 Utfylt liste 


Kopi 
Senter for internasjonal helse 
Gades institutt 
Institutt for samfunnsmedisinske fag 
Institutt for indremedisin 
Institutt for klinisk medisin 
Institutt for klinisk odontologi 
Institutt for biomedisin 
Institutt for kirurgiske fag 







UNIVERSITETET I BERGEN 
Del medis insk-odonlologiske fakullel 


Heise Fonna 


Heise Fl2lrde 
Heise Stavanger 


Oeres ref Var ref Oato 


2012/2012-KRWA 02.10.2012 


Utplassering i klinisk praksis i pediatri og gynekologi/obstetrikk 
(desentral 2) - vedtak i Programutvalg for medisin 


Viser til tidligere informasjon om planlagt endring i desentral 2 f.o .m. varsemesteret 2013, 
brev av 25.05 d.a. 


Innkomne innspill ble forelagt Programutvalg for medisin i ml2lte 19.09 (sak 36/12). Det er 
positive tilbakemeldinger til ny ordning, ikke minst fordi dette skaper enklere logistikk for 
studentene, mer kontinuitet og sammenhengende tid ved sykehusene. Det kommenteres for 
I2lvrig at det vii kunne innebrere noen flere studenter pa post/poliklinikk. Endringene vii 
imidlertid vrere innenfor den rammen fakultetet anser som ivaretatt av samarbeidsavtaler og 
ressursmessige forhold. 


Pa denne bakgrunn ble det fattet fl2llgende vedtak: 


Programutva/g for medisin stutter seg til fores/atte endringer for utp/asseringen i klinisk 
praksis i pediatri og gynek%gi/obstetrikk (desentra/ 2), med virkning fra varsemesteret 2013. 


Vedtaket innebrerer at endringen effektueres fra og med studentenes valg for 
utplasseringsperioden 11.02 - 22.03.13. 


Fakultetet ser dette som en god ordning for videre arbeid med desentral 2. 


Vennlig hilsen 


Arne Tjl2llsen (sign.) 
Visedekan utdanning Kristin Walter (sign.) 


Fungerende seksjonsleder studie 


Kopi: 

Institutt for klinisk medisin 



Telefon 55580000 Det medisinsk-odontologiske Postadresse Bes0ksadresse Saksbehandler 
Dostmottak@ulb.no fakultet Postboks 7804 Jonas Lies vei 79 Kristin Walter 
Internett www.uib.no Telefon 55582086 5020 Bergen Bergen 55586559 
Org no. 874 789542 Telelaks 55589682 


post@mofa.uib.no 
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B 0konomi 
Economique 


NORB! 


Dersam du ikke 0nsker ltI matta dette nyhetsbladet, gl beskjed til Terie.B.Olsen@nifu.na 
Detaljert doktorgradsstatistikk er tilgjengelig pltl http://www.nifu.nol. Returadresse: NIFU, PB 5183 Majorstuen, 0302 Oslo 


NIFU Doktorgrader 

i tall 



Informasjon fra Doktorgradsregisteret 	 September 2012 


Doktorgrader i f0rste halvar 2012: Flere kvinner enn menn 
Kvinnene iflertall 	 0kning i Oslo og Bergen 
I f0rste halvar 2012 ble det gjennomf0rt 747 0kningen fra f0rste halvar 2011 til f0rste halvar 2012 
doktorgradsdisputaser ved norske universiteter og fant i f0rste rekke sted ved universitetene i Oslo og 
h0gskoler. Dette er en 0kning pa 46 fra f0rste halvar Bergen. Ved NTNU var det en mindre nedgang. 
2011. For f0rste gang er det registrert flere kvinnelige Doktorgrader 2011 -1.halvar 2012 per ICllrested 
enn mannlige doktorander. I alt disputerte 377 kvinner Hele 1.halvar 1.halvar 
og 370 menn i f0rste halvar 2012. Lrerested 2011 2011 2012 


Univ. i Oslo 	 425 242 275 
Doktorgrader 1980 - 1.halvar 2012 etter kjl/Jnn. 
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Univ. i Bergen 254 123 144 
Prosent NTNU 335 189 173 


______ 0 I Univ. i Troms0 	 114 60 59..... ..... 	 I UMB 	 72 30 24 
Menn ' .. 	 ~ Univ. i Stavanger 28 12 20 ........ _----. 



Univ. i Agder 	 11 8 6 
-- --- Univ. i Nordland 	 836 


Nmges veterinrerh0gskole 21 8 11 --- Norges Handelsh0yskole 15 	 8 4./"" Kvlnner I 
Norges idrettsh0gskole 14 7 3 
Norges musikkh0gskole 213 


I I ! 
Arkitektur- og designh0gsk. 4 	 11980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 l.halvAr 



2012 
 H0gsk. i Molde 2 
H0gsk. i Oslo og Akershus 2 2 2 
H0gsk. i Gj0vik 2 
H0gsk. i Telemark 3


S/fJrst okning i medisin og humaniora 
Den storste okningen fra forste halvar 2011 til Menighetsfakultetet 7 1 3 
forste halvar 2012 fant sted i medisin og Handelsh0yskolen BI 12 6 8 
humaniora. I MNT-fagene var det en mindre 	 Misjonsh0gskolen 3 1 


Totalt 1329 701 747ned gang. 
Doktorgrader 2011 - 1.halvilr 2012 per fagomrade H0gskolen i Te1emark har hatt sine forste disputaser. 


Hele 1.halvar 1.halvar Per sommeren 2012 er det avlagt doktorgrader ved til 
Fagomrade 2011 2011 2012 sammen 20 universiteter og h0gskoler. Ytterligere 5 
Humaniora 	 103 51 70 h0gskoler er gitt akkreditering av doktorgradsstudier, 
Samfunnsvitenskap 260 141 155 


men har forel0pig ikke tildelt noen grad. Matematikklnaturvitenskap 340 167 153 
Teknologi 175 93 86 
Medisin og helsefag 396 225 261 
Landbr.fag/veterimermed. 55 24 22 
Totalt 1329 701 747 


Utlendingsandelen oker ikke 


Andelen doktorander med ikke-norsk statsborgerskap 
Hi pa 31 prosent i f0rste halvar 2011. I f0rste halvar 


ForesD!2Irsler kan retles til: 
Terje Bruen Olsen, 
NIFU, 
PB 5183 Majorstuen, 
03020sl0 


Tlf.: 22 59 5141 
E-post: Terje.B.OIsen@nifu.no 
Tlf. sentralbord: 22 59 51 00 
Telefaks: 22 5951 01 


Doktorgradsstatistikk er ogslt tilgjengelig pa instituttets WWW
tjener: http://www.nifu.nol 


Statistikkbasen NORBAL gir doktorgradsstatistikk for aile de 
nordiske og baltiske land, se http://www.norbal.nolnorbaf/ 


2012 var anderen 29 prosent. 



http://www.nifu.nol
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Doktorgrader i tall September 2012 


Doktorgrader 2002-2011 etter fagomrade 
Fagomrade 2002 2003 2004 2005 
Humaniora 86 73 89 82 
Samfunnsvitenskap 132 160 143 147 
Matematikk/naturvitenskap 183 191 187 225 
Teknologi 135 102 1123 124 
Medisin og helsefag 154 158 189 220 
Landbr.fag/veterincermed. 49 39 51 57 
Totalt 739 723 782 855 


2006 
111 
184 
212 
122 
216 
60 


905 


2007 
118 
225 
269 
123 
246 
49 


1030 


2008 
131 
277 
293 
141 
337 
66 


1245 


2009 
108 
251 
277 
128 
336 
48 


1148 


2010 
98 


247 
282 
127 
386 
44 


1184 


2011 2002-2011 
103 999 
260 2026 
340 2459 
175 1300 
396 2638 
55 51,8 


1329 9940 


Doktorgrader 2002-2011 etter tildelende institusjon 
Institusjon 2002 2003 2004 2005 
Universitetet i Oslo 231 234 266 319 
Universitetet i Bergen 158 153 158 157 
NTNU 203 195 191 218 
Universitetet i Troms0 55 57 70 60 
UMB 55 44 40 49 
Universitetet i Stavanger 2 2 3 6 
Universitetet i Agder 
Universitetet i Nordland 1 4 
Norges veterincerh0gskole 15 11 16 15 
Norges Handelsh0yskole 11 14 11 10 
Norges idrettsh0gskole 1 5 8 4 
Norges musikkh0gskole 1 1 2 
Arkitekt- og designh0gsk. 3 4 3 4 
H0gsk. i Molde 
H0gsk. i Oslo 09 Akershus 
H0gsk. i Gj0vik 
Menighetsfakultetet 2 4 3 
Handelsh0yskolen BI 2 10 6 
Mi~jonsh0gskolen 


Totalt 739 723 782 855 
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344 
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257 
100 
47 
18 
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5 
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5 
1 
5 
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6 
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2008 
436 
233 
314 
104 
67 
12 
3 
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19 
15 
6 
4 
6 
5 
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5 
7 
2 


1245 


2009 
391 
223 
259 
115 
49 
29 


9 
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21 
8 
8 
6 
5 
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6 
8 
1 


1148 


2010 
415 
237 
260 
96 
59 
31 


7 
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17 
16 
11 
1 
6 
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6 
8 
1 


1184 


2011 2002-2011 
425 3354 
254 1954 
335 2476 
114 831 
72 530 
28 144 
11 36 
8 41 


21 160 
15 131 
14 67 
2 20 
4 46 


18 
2 4 
2 2 
7 44 


12 70 
3 12 


1329 9940 


Doktorgrader 2002-2011 etter kj"nn 
Kj0nn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002-2011 
Kvinner 295 280 307 343 347 459 560 518 545 612 4266 
Menn 444 443 475 512 558 571 685 630 639 717 5674 
Totalt 739 723 782 855 905 1030 1245 1'148 1184 1329 9940 
Kvinneandel i prosent 40 39 39 40 38 45 45 45 46 46 43 


Doktorgrader 2002-2011 etter statsborgerskap pa disputastidspunktet 
Statsborgerskap 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002-2011 
Ikke-norsk 111 146 146 180 217 241 308 297 326 439 2411 
Norsk 628 577 636 675 688 789 937 851 858 890 7529 
Totalt 739 723 782 855 905 1030 1245 1148 1184 1329 9940 
Prosentandel ikke-norsk 15 20 19 21 24 23 25 26 28 33 24 


Doktorgrader 2002-2011 etter gradtittel 
Gradtittel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002-2011 
Dr.philos 107 90 93 90 68 69 48 43 35 48 691 
Ph.d. 1 8 72 202 370 647 955 1105 1149 1281 5790 
Andre 631 625 617 563 467 314 242 3459 
Totalt 739 723 782 855 905 1030 1245 1148 1184 1329 9940 


-


Doktorgradsregisteret ved NIFU dekker aile doktor- og lisensiatgrader som er utstedt ved aile norske lreresteder gjennom aile tider og gar 
tilbake m1817. Registeret inneholder opplysninger om gradtittel, sted og ar (disputastidspunkt) for doktorgrad, avhandlingens fagomrSde, 
utdanningsdata, og statsborgerskap pi!! disputastidspunktet. Opplysningene benyttes til statistikk og analyseformal. Registeret ajourf0res hvert 
halvar pa grunnlag av opplysninger fra lrerestedene. 







RAMMEAVTALE 


MELLOM 


UNIVERSITETET I BERGEN, 



DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 



(UIB-MOF) 



OG 



STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE 


(SNLA) 


OM 


SAMARBEID OM AKUTTMEDISIN 


(I Rammeavtalen benevnes UIB-MOF og SNLA samlet som Partene) 







1. Innlednlng 
Rammeavtalen bygger p~ Partenes felles 0nske om a videreutvikle samarbeidet mellom Universitetet 


i Bergen og SNLA nar det gjelder strategisk forskningssamarbeid, administrativt samarbeid og andre 


former for samarbeid sam Partene m~tte 0nske ~ inng~ innen akuttmedisin og relaterte fagomr~der . 


Denne avtalen er ment a ViEre en rammeavtale som skalligge til grunn for samarbeidet mellom UIB


MOF og SNLA. 


2. Form~1 



Med utgangspunkt i Partenes felles interesser har avtalen som form~1 a: 



,/ Styrke akuttmedisinsk forskning og relaterte forskningsomrader 
,/ Kvalitetssikre undervisning og ICEring i akuttmedisin og relaterte undervisningsomrader i 


mastergradsutdanningen. 
,/ Utvikle et forpliktende og langsiktig samarbeid med sikte pa ~ skape ledende fagmilj0er 


innen akuttmedisin. 
,/ Kvalifisere forskere innen akuttmedisin. 
,/ Synliggj0re partenes bidrag til akuttmedisinsk forskning og relaterte forskningsfelt. 
,/ Skape forutsigbarhet 
,/ Avklare ansvar og roller 
,/ Legge til rette for gode 10sninger med hensyn til materielle og immaterielle ressurser. 


3. Samarbeidets art og omfang 
Partene skal initiere samarbeid am forskning, undervisning og formidling og stimulere til forskning og 


forskerutdanning innenfor akuttmedisin og relaterte fagfelt. Partene vii holde hverandre orientert 


om forsknings- og utviklingsarbeid av felles interesse der hensynet til tredjepart eller konfidensialitet 


ikke er til hinder for det. Der det er hensiktsmessig kan Partene foresl~ samarbeid om s0knader for 


finansiering av forskningsprosjekt eller lignende. 


Det er Partenes intensjon aarbeide for 0kt rekruttering til forskerutdanning. Videre 0nsker Partene a 
samarbeide om utdanning gjennom ulike tiltak, eksempelvis: 


veiledning 
forelesninger og emneundervisning 
utveksling og praksisopphold for studenter og stipendiater 
ferdighetstrening 







4. Komblnerte stillinger 
Som hovedregel vii samarbeid skje gjennom bruk av delte stillinger og kombinerte stillinger, der en 


bistilling hos den ene parten kombineres med hovedstilling hos den andre. Andre kombinasjoner kan 


ogsa vaere aktuelt. Personalforhold reguleres i egne avtaler meliom partene. 


S. Separate avtaler 
Samarbeid i enkeltprosjekter skal vaere definert i en egen prosjektavtale som blant annet kan 


beskrive form~l, arbeidsomfang, budsjett, fremdriftsplan, deltakere, personalforhold, 


rettighetsfordeling (materielle og immaterielle ressurserL publiseringer og rapportering. 


Andre 0konomiske forhold, som bruk av universitetets lokaler, kj0p og utveksling av tjenester mellom 


Partene, samt andre samarbeidsforhold, forutsetter ogs~ inng~else av separat skriftlig avtale. 


6. Kommunikasjon og samhandling 
Partene er enige om ~ m0tes en gang arlig for a evaluere samarbeidet. Fra UIB-MOF m0ter en eller 


flere representanter fra fakultetsledelsen og eventuelt en eller flere representanter fra involverte 


fagmilj0. Fra SNLA m0ter forskningssjef, eller tilsvarende, eventuelt ogsa en elier flere representanter 


fra FoU-avdelingen og 0vrig ledelse. Partene veksler pa a invitere til m0te. 


7. Hemmeligholdelse 
Partene har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13-13f og relevant saerlovgivning. Dette 
innebaerer blant annet at man plikter ~ hindre at andre fAr adgang eller kjennskap til det 
vedkommende i forbindelse med samarbeidet f~r vite om noens personlige forhold eller om forhold 
som det kan vaere av konkurransemessig betydning ~ hemmeligholde. 


Partene plikter ogs~ abevare taushet om andre forhold de blir kjent med i forbindelse med 

samarbeidet, og som man m~tte forst~tt at det er av betydning abevare taushet om . 

Partene forplikter seg til ikke a nyttiggj0re seg informasjon om forretningshemmeligheter fra den 

annen part i sin egen virksomhet. 

De plikter som fremg~r av dette punkt, gjelder ogs~ ut over Rammeavtalens varighet. 



8. Avtaleperiode og opph0r 
Avtalen gjelder fra signeringsdato og yarer til den sies opp av en av partene. Avtalen kan 


reforhandles nar partene finner grunnlag for det. 


Hver av partene kan si opp avtalen med seks maneders oppsigelsesfrist. 


Opph0r av avtalen f~r ikke virkning for inng~tte prosjektavtaler med mindre annet saerskilt avtales. 







9. Undertegning 
Denne avtale er utstedt i 2-to-originale eksemplarer hvorav partene har beholdt en original hver. 


Universitetet i Bergen MOF Stiftelsen Norsk luftambulanse 


sted/dato sted/dato 


signatur signatur 


litJNJ D~i~tU fAt/UJ 
Navn Navn 
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		Sak  IV-12 orient.saker







