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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Universitetsdirektøren 
 


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


Universitetsdirektørens kontor 
Telefon 55 58 20 01 
Telefaks 55 58 96 43 


Postadresse 


Postboks 7800 
5020 Bergen 
 


Besøksadresse 
Christies gate 18 
Bergen 


Saksbehandler 
Olaug Eiksund 
55588735 
 


 


Fakultetene 
Universitetsmuseet i Bergen  
Universitetsbiblioteket 
Sentraladministrasjonen   
  


 


Årsrapport 2013 - Helse, miljø og sikkerhet 
 
Med dette oversendes skjemaet «Årsrapport 2013 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)» for årlig 
rapportering og internkontroll av det systematiske HMS-arbeidet, jf. retningslinje for årlig gjennomgang 
av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (internkontroll) og er forankret i retningslinje for 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og universitetets HMS-handlingsplan for 2013-2015. 
 
Skjemaet 
Skjemaet bes videreformidlet til underliggende enheter som skal levere HMS-årsrapport. Det 
elektroniske skjemaet er tilgjengelig fra HMS-portalen: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/systematisk-
hms-arbeid/systematisk-hms-arbeid/hms-aarsrapportering  
 
Rapportering og tidsfrister 
1. Underliggende enheter bes beskrive lokal HMS-aktivitet og returnere sin rapport i linjen innen  


21. februar 2014. Enhetenes HMS-handlingsplan for 2013 legges ved 
2. Fakultetene, Universitetsmuseet i Bergen, universitetsbiblioteket og de administrative avdelingene 


som innhenter rapport fra underliggende enheter ,skal utarbeide en samlet HMS-årsrapport, som 
behandles i respektive styrer og oversendes universitetsdirektøren innen 21. mars 2014. Enhetenes 
HMS-handlingsplan for 2013 legges ved 


3. Universitetsdirektøren utarbeider en samlet HMS-årsrapport for universitetet. Den legges frem for 
Arbeidsmiljøutvalget og universitetsstyret. Fakultetene, universitetsmuseet, universitetsbiblioteket 
og de administrative avdelingene får tilbakemeldinger på de innsendte rapportene. 


 
Universitetets samlede HMS-årsrapport og grunnlagsmaterialet blir tilgjengelig for universitetets interne 
revisjon. Årsrapporten er viktig for utviklingen av det systematiske HMS-arbeidet ved universitetet.  
 


Lykke til med arbeidet! 
 
Kari Tove Elvbakken 
universitetsdirektør Roar Nese 
 leder HMS-seksjonen 
 
Vedlegg: 
Skjema og veiledning i HMS-portalen 
Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (internkontroll) 
Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
 
Kopi: Universitetets hovedverneombud, hovedverneombud, HMS-kontaktpersoner 2013 


 


Referanse Dato 


2013/12083-OLEI 31.01.2014 
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Saksbehandler 
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Universitetsdirektørens kontor 


 


  


  


 
Revidert målstruktur – innspill fra Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 


 
Det vises til brev av 12. desember 2013 vedrørende forslag til revidert målstruktur og 
forenkling av meldingsarbeidet.  
 
Fakultetet er positive til forslag om reduksjon av antall styringsparametere og at nye 
parametere utvikles videre knyttet til utarbeiding av mål i ny strategiplan for UiB.  Det er viktig 
å avklare hva som eksplisitt skal måles og at kvantitative mål støtter opp om kvaliteten av 
virksomheten. 
 
 
Fakultetet vil kommentere noen forslag til styringsparametre: 
 
 


Forslag til revidert styringsparameter 1.1 for UiB: 
 Forholdstall mellom fulltidsekvivalente studenter og vitenskapelig ansatte 


Viktig indikator for ressurser som brukes. Kun meningsfull når en sammenligner 
mellom universitet.  
 
Student- og brukerperspektivet savnes som kvalitetsindikator.  


 
 
Forslag til revidert styringsparameter 2,1 for UiB:  


 Antall publiseringspoeng per ansatt per år  


bør suppleres med siteringer som i større grad måler kvalitet. 
 
 
Forslag til revidert styringsparameter 2,2 for UiB:  


 Kandidatenes gjennomføringstid  


bør suppleres med antall kandidater som fullfører pr. år, bl.a. for å følge opp 
regjeringens prioriteringer. 


 
 
Forslag til styringsparameter for virksomhetsmål 3 for UiB:  


 Omfanget av populærvitenskapelig virksomhet  


Referanse Dato 


2013/13748-INSE 20.01.2014 
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er utfordrende da rapportering i CRIStin ikke gir et dekkende bilde av omfang. Det 


bør arbeides videre med å utvikle egnede mål/rapporteringsformer. 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Nina Langeland 


Dekan 


 


 Astrid Bårdgard 


 fakultetsdirektør 
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Robert Bjerknes 


 Anne Nordrehaug Åstrøm 


Per Bakke 


Nils Erik Gilhus 


 Bente Moen 


Oddveig Åsheim 


Ørjan Hauge (sekretær) 


 


  


  


Oppnevning av arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO-modell for fakultetet 


 


Det vises til fakultetsstyresak 109/13 Rullering av strategisk plan, der styret gjorde følgende vedtak: 


 


Styret ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO-modell. 
Arbeidsgruppen ledes av prodekan for forskning. Det oppnevnes representanter fra 
instituttene. Fakultetsadministrasjonen har sekretæransvaret. Dekanen får fullmakt til 
å utforme mandat og oppnevne arbeidsgruppens medlemmer. 


 


Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell er basert på 3 hovedkomponenter:  


- basiskomponenten er basert på en historisk fastsatt budsjettramme 
- undervisningskomponenten er resultatbasert og bygger på avlagte studiepoeng 
- forskningskomponenten består av en insentivbasert del (RBO) med uttelling for 
doktorgrader, vitenskapelig publisering og forskningsfinansiering fra NFR og EU og en 
strategisk del. 
 


Universitetet i Bergen har etablert en modifisert modell i forhold til KDs modell. I 2006 utredet Det 
medisinske fakultet en finansieringsmodell som inkluderte en resultatbasert omfordeling; Notat om 
Budsjett 2007: Økonomi som strategisk redskap - med forslag til ny finansieringsmodell (vedlegg1). 
 


Som omtalt i styresak 109/13 er det behov for en ny gjennomgang av fakultetets 


finansieringsmodell, med vurdering av og forslag til ny RBO-modell som bedre støtter opp 


under fakultetets strategi og er tilpasset fakultetets nye organisering og intensjonene ved 


organisasjonsutviklingsprosjektet Framtidens fakultet. Vedlagt følger bakgrunnsmaterialet for 


styresak 109/13. Arbeidsgruppen bes om å ta utgangspunkt i denne. 


 


Utvikling av ny RBO-modell vurderes og utvikles parallelt med revidering av fakultetets 


strategi og handlingsplaner. Det legges opp til at fakultetsstyret skal få en statusrapport om 


Referanse Dato 


2014/2015-INSE 13.02.2014 
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ny RBO-modell i møtet 21.5.2014 og fatte endelig tiltak i september-møtet 2014. 


Målsetningen er at prosessen munner ut i tiltak som implementeres fra 2015.  


 


 


Mandat for arbeidsgruppen: 


Arbeidsgruppen bes, ut fra den økonomiske situasjonen og fakultets strategi, fremme 2-3 


alternative forslag til ny RBO-modell som skaper insentiver i forhold til å fremme 


1. Ønsket strategisk retning av forskningssatsingene med mer robuste forsknings-
miljø  


2. Forskning av høy kvalitet i form av vitenskapelige publikasjoner 
3. Styrking av forskerutdanningen 
4. Økt ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og EU, med disposisjon av 


fakultetets egne ressurser på en best mulig måte. 


 


Arbeidsgruppen vurderer selv hvilke analyser som er nødvendige for arbeidet. Vi ber om at det 


lages en statusrapport som kan presenteres for fakultetsstyret 21.5.2014. 


 


Endeling rapport med forslag til ny RBO-modell bes ferdigstilt innen 15.juni 2014. Rapporten vil bli 


oversendt instituttene på høring med tanke på at ny RBO-modell kan vedtas i fakultetsstyrets møte i 


september 2014. 


 


Sekretær bes vurdere å ta inn økt kapasitet i form av økonomer i arbeidet. 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Nina Langeland 


dekan Astrid Bårdgard 


 fakultetsdirektør 
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Vår referanse Dato 


14/757-TOT  20.1.2014 


 


Organisasjonsutvikling – Kartlegging av behov for administrative tjenester ved 
fakultetene 
 
Vi viser til rektoratets besøksrunde hos fakultetene og Universitetsmuseet og til 
oppsummeringsmøte 18.1.13 med dekaner og fakultetsdirektører. Rektoratet har som ett av 
sine mål for denne valgperioden å sørge for at universitetets organisasjon, administrative 
tjenester og støtte til enhver tid er formålstjenlig og tilpasset universitetets kjernevirksomhet. 
Organisasjons- og ledelsesutvikling er lagt inn under prorektors ansvarsområde. 
 
Følgende premisser er gitt for arbeidet med organisasjonsutvikling: 


- UiB skal ha en kultur der alle yrkesgrupper og ansatte opplever å ha det samme 
samfunnsoppdraget og identifiserer seg med universitetets kjernevirksomhet. 


- Det er både et ledelses- og medarbeideransvar å fremme en kultur preget av respekt 
og anerkjennelse for ulik kompetanse og roller 


- Organisasjonsutvikling har ikke innsparing som mål, men skal bidra til profesjonelle 
og effektive tjenester i samsvar med fagmiljøenes behov 


 
For å sikre god forankring for dette arbeidet ønsker universitetsledelsen i første omgang å 
starte med en kartlegging av hvilke tjenester fakultetene ser behov for fra det sentrale nivået 
i årene som kommer. Dette vil sammen med innspill til revidert målstruktur og utformingen av 
ny strategi være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget når universitetsledelsen skal vurdere 
hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for arbeidet med organisasjonsutvikling. 
Forhandlingsutvalget ble orientert om arbeidet i møte 12.12.13. 
 
Følgende arbeidsgruppe, under ledelse av prorektor Anne Lise Fimreite, ble oppnevnt for å 
utarbeide forslag til en slik kartlegging: 
Dekan Helge K. Dahle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Fakultetsdirektør Øystein L. Iversen, Det juridiske fakultet 
Ass. fakultetsdirektør Kari Fuglseth, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Administrasjonssjef Alette Gilhus Mykkeltvedt, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Avdelingsdirektør Tore Tungodden, Universitetsdirektørens kontor 


 
Vedlagt følger spørsmålene i kartleggingen, utarbeidet av arbeidsgruppen. Disse er lagt fram 
for Forhandlingsutvalget i møte 20.1.14. Tilbakemeldingene fra fakultetene vil, sammen med 
egenevalueringer fra avdelingene i sentraladministrasjonen, bli brukt som grunnlag for å 
konkretisere et organisasjonsutviklingsprosjekt. I dette arbeidet vil også fakultetene og 
organisasjonene bli involvert. 
 
 


Dag Rune Olsen 


rektor Kari Tove Elvbakken 


 universitetsdirektør 
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Vedlegg: 


Organisasjonsutvikling - kartlegging av behov for administrative tjenester ved fakultetene  


 


Kopi: 


Organisasjonene 


Studentparlamentet 


Sentraladministrasjonen 
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Vedlegg 
 
Organisasjonsutvikling – Kartlegging av behov for administrative 
tjenester ved fakultetene 
Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. 
Denne rollen vil vi videreutvikle og styrke. Det er universitetsledelsens aller viktigste 
oppgave å legge til rette for høy kvalitet i kjernevirksomheten. Vi vil ivareta dette 
gjennom å sikre gode rammebetingelser og ved å utvikle en formålstjenlig 
organisasjon med god ledelse og stor grad av tillit, offensiv rekruttering og 
kompetanseutvikling av de ansatte som universitetets aller viktigste ressurs. Det er 
også viktig å utvikle en moderne infrastruktur som setter våre forskere bedre i stand 
til å lykkes. 
 
Som et første ledd i dette arbeidet inviteres fakultetene til å delta i en kartlegging av 
nåværende og fremtidige behov for tjenester og kompetanse fra 
sentraladministrasjonen. Dette skal gi grunnlag for å prioritere hvilke tjenester, 
kompetanse og kapasitet som skal til for å sikre høy kvalitet i kjernevirksomheten i et 
tiårsperspektiv.  
  
I dag utfører sentraladministrasjonen driftsoppgaver for hele universitetet, rådgivning, 
analyse og ledelsesstøtte. Områder som dekkes er blant annet 
forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, kommunikasjon og formidling, 
personaladministrasjon, økonomiadministrasjon, HMS, IT og eiendom. En nærmere 
oversikt over avdelingene i sentraladministrasjonen finner du her: 
http://www.uib.no/admavd 
 
Vi ønsker korte og tydelige innspill om det som er det viktigste nå og i et 
tiårsperspektiv. 
 
Spørsmål til fakultetene: 
 
Tjenester fra sentraladministrasjonen 


- Nevn viktige områder der sentraladministrasjonen i større grad enn i dag bør 
yte tjenester til institutter og fakulteter. Angi områdene i prioritert rekkefølge. 
 


- Hvilken type kompetanse oppleves i dag som særlig viktig for at 
sentraladministrasjonen skal yte gode tjenester til fakultetene?  


 


- Hvilken kompetanse er det særlige behov for i administrasjonen på institutt- og 
fakultetsnivå i dag? 


 
- Beskriv hva en eventuell styrking av områder beskrevet ovenfor ville innebære 


for fakultetets egen organisering av tjenestene.  
 


- Er det oppgaver og tjenester som er plassert i sentraladministrasjonen som 
fakultetene ikke bruker i dag?  
 


 
Sett i lys av fakultetenes planer og ambisjoner for framtidig vekst og utvikling: 
 



http://www.uib.no/admavd
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- Nevn viktige områder der institutter og fakulteter om 5-10 år vil ha større 
behov for service og tjenester fra sentraladministrasjonen enn i dag 
 


- Hvilken kompetanse vil det være særlig behov for i sentraladministrasjonen 
om 10 år? 


 
- Hvilke tjenester ser institutt og fakultetet mindre behov for fra 


sentraladministrasjonen om 5-10 år? 
 


- Hvilken kompetanse vil det særlig være behov for på institutt- og fakultetsnivå 
om 5-10 år? 


 
 
Behov for støttesystemer 


- Hvilken type administrative støttesystemer (IT) er det særlige behov for å 
styrke i et tiårsperspektiv? 


 
 
Administrativ arbeidsdeling mellom nivåene 


- Opplever fakultetet at det er områder hvor det er lite effektive 
arbeidsprosesser og/eller dublering av arbeidsoppgaver mellom nivåene i 
organisasjonen? Foreslå eventuelt tiltak som kan bidra til å effektivisere 
arbeidsoppgaver mellom nivåene i organisasjonen 
 


- Foreslå viktige områder som egner seg for større grad av administrativt 
samarbeid mellom fakultetene 
 


- Hvilke tjenester ønsker fakultetene å ha et større ansvar for enn i dag hvis det 
er ressursgrunnlag for det? 


o Nevn inntil viktige områder i prioritert rekkefølge 
 
 
Erfaringer med organisasjonsutvikling ved eget fakultet 


- Hvilke erfaringer med organisasjonsutvikling ved eget fakultet mener dere er 
særlig relevant for tilsvarende prosesser på institusjonsnivå? 


o Nevn inntil tre gjennomførte tiltak i prioritert rekkefølge 
- Hvilke planlagte tiltak for organisasjonsutvikling er det ved eget fakultet? 


 
 
Andre forhold 


- Er det andre forhold som ikke er omtalt i punktene ovenfor som fakultetet 
mener er særlig relevant for videre arbeid med organisasjonsutvikling? 


 
 
Frist for å komme med innspill er 15. mars 2014. Dersom dere har spørsmål til 
kartleggingen eller arbeidet med organisasjonsutvikling kan dere kontakte 
avdelingsdirektør Tore Tungodden, Universitetsdirektørens kontor, 
tore.tungodden@adm.uib.no 
 



mailto:tore.tungodden@adm.uib.no
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Ny studieplan i medisin – makroplan og organisering 


 
 
Fakultetsstyret ble sist informert om status for arbeidet med ny studieplan i medisin i møte 
12.6.13 (sak 52/13) og vedtok videre prosjektorganisasjon – herunder etablering av 
prosjektgruppe - og milepælsplan for arbeidet. I møte 18.09.13 (sak 73/13) ble det vedtatt en 
revidert fremdriftsplan, der oppstart for 1. kull på ny studieplan ble satt til høsten 2015.   
Saksdokumenter fra alle styresaker om den nye studieplanen ligger på nettsidene for 
prosjektet: http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib.  
Tilhørende protokoller fra saksbehandlingen i styret ligger her: http://www.uib.no/mofa/om-
fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet/protokoller-fra-
fakultetsstyret 
 
Prosjektgruppen for ny studieplan startet arbeidet sitt i høstsemesteret 2013, og i tråd med 
milepælsplanen for prosjektet legges nå Prosjektgruppens forslag frem for styret, med 
følgende dokumenter: 
 


- Makroplan for ny studieplan medisin 
- Skisse for 1. – 6.studieår 
- Prosjektplan med leveranser for 2014/2015 


 
I tillegg omtales mandat for semesterstyrene og arbeidsgruppene for akademisk søyle og 
profesjonalitetssøyle. 


 
 
Høringsinnspill 
Til høringsfristen i november 2013 kom det inn mange høringsinnspill til arbeidsgruppe 1 og 
3 sine forslag til rammer for den nye studieplanen. Prosjektgruppen for studieplanen, ledet av 
visedekan for medisinutdanning Arne Tjølsen, har siden høringsfristens utløp gått gjennom, 
vurdert og tilpasset planen etter innkomne innspill. 
 
Alle høringsinnspillene er i sin helhet tilgjengelige på studieplanprosjektets nettsider: 
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib/sentrale-
dokument/rapporter-innspill-og-horingssvar. I tillegg er innspill omtalt i detalj i dokumentet for 
makroplanen, under punktet «Tilpasninger i forslag til makrostruktur basert på 
høringsuttalelser» (side 26). I innledningen til dokumentet omtales også de viktige 
momentene for prosjektgruppas arbeid i denne perioden. 
 
 
Rammer for ny studieplan 
Dokumentet «Makroplan, Bergen 2015 – ny studieplan medisin» (vedlegg 1) beskriver 
hovedprinsippene og strukturen i den nye studieplanen, og inkluderer forslag til rammer for 1. 
– 6. studieår.  



http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet/protokoller-fra-fakultetsstyret

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet/protokoller-fra-fakultetsstyret

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet/protokoller-fra-fakultetsstyret

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib/sentrale-dokument/rapporter-innspill-og-horingssvar

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib/sentrale-dokument/rapporter-innspill-og-horingssvar





 
Planen for 1. studieår er forankret i arbeidsgruppen for første studieår, der både odontologi 
og medisin er representert. Det har også vært dialog med Institutt for biomedisin i prosessen. 
For snarlig å komme videre med planlegging av første studieår er det ønskelig at det første 
studieåret vedtas med de elementene og den vektingen som ligger i skissen (vedlegg 2). Det 
prioriteres nå å få på plass et semesterstyre for første studieår, slik at detaljplanleggingen 
kan starte. 
 
Beskrivelsene for 2. – 6. studieår er foreløpige skisser, der elementer fra høringsrunden er 
innarbeidet. Disse vil tjene som utgangspunkt for videre arbeid og for prosjektgruppens 
møter med institutter, helseforetak og kommunehelsetjenesten. Slike dialogmøter må avtales 
i løpet av april/mai, og makrostrukturen vil da være en ramme for drøfting.  Det er mange 
punkter i planen som krever ytterligere detaljering. For å sikre en god forankring og en god 
implementering er det avgjørende at prosjektgruppen får tatt drøftinger med alle involverte 
før fakultetsstyret kan vedta endelige skisser også for disse studieårene. Det legges opp til 
styrevedtak av skissene for 2.- 6. studieår høsten 2014. 
 
Som sammenlikningsgrunnlag for dagens studieplan, Medisin 2005, har prosjektgruppen 
også laget en oversikt over endringer i vekting av fagene (inkludert i skissen). Det presiseres 
at studiepoeng skal være et mål på undervisningsomfang og studentenes arbeidsinnsats, og 
at en direkte sammenlikning mellom fordelingen i Medisin 2005 (der studiepoengene ble 
tilpasset en allerede eksisterende plan) og forslaget til ny studieplan ikke er optimal. 
 
Prosjektplan for ny studieplan medisin med leveranser for 2014/2015 ble lagt frem for 
styringsgruppen i møte 12.12.13, og følger nå som vedlegg til makroplanen (vedlegg 3). 
Planen viser forventet progresjon i arbeidet med studieplanen for kommende periode. 
 
 
 
Mandat for semesterstyrene  
Modellen med semesterstyrer er i tidligere styresaker den foretrukne modellen for sikring av 
godt fagsamarbeid og administrativ koordinering i ny studieplan. Det ønskes at hvert 
semester ledes av et semesterstyre, sammensatt av underviserrepresentanter fra de tema 
som inngår i semesteret og med studentrepresentanter. 
 
Semesterstyret skal utarbeide detaljplaner og læringsutbyttebeskrivelser for semesteret, og 
er i makroplanen også omtalt nærmere med tanke på ansvar og oppgaver. Ved etablering av 
grupper, nå først for 1. studieår, vil det være behov for tett kobling mot prosjektgruppen. På 
sikt vil semesterstyrene jobbe opp mot Programutvalg for medisin, og lederne for hvert 
semesterstyre vil utgjøre utvalget. 
 
 
Arbeidsgrupper for akademisk søyle og profesjonalitetssøyle 
Som delarbeid til prosjektgruppen for ny studieplan er både arbeidsgruppen for akademisk 
søyle og arbeidsgruppen for profesjonssøylen godt gang med sitt arbeid. Gruppene, under 
ledelse av henholdsvis Marit Grønning og Edvin Schei, har levert innspill til makroplanen i 
form av læringsutbyttebeskrivelser for søylene. Gruppene jobber videre med detaljering av 
søylenes oppbygging. Arbeidet blir etter etablering av modellen med semesterstyrer også 
koblet opp mot detaljeringen av semester for semester. 
 
 
 
 
 
 







 
Forslag til vedtak:  
 
 


1. Styret viser til premissene som ble vedtatt i fakultetsstyresak 2/12 og tar arbeidet med 
ny studieplan for medisinstudiet som er lagt fram i dokumentene «Makroplan for ny 
studieplan medisin – Bergen 2015 » til etterretning.  
 


2. Rammene og planene for første studieår vedtas som beskrevet i vedlegg til saken. 
Detaljplanleggingen av 1. studieår gjøres etter disse rammene.  
 


3. Styret anser forslag til 2.- 6. studieår som en foreløpig leveranse og ber om at det 
danner grunnlag for videre arbeid. Det forutsettes at styringsgruppen gir føringer for 
det videre arbeidet. Det arrangeres dialogmøter med institutter, helseforetak og 
kommunehelsetjenesten før planene for 2.-6. studieår legges fram for Styret på ny for 
detaljvedtak høsten 2014 (inkludert kostnadsoverslag). 


 
4. Beskrivelse og læringsutbytte for studieprogrammet, bachelordelen, akademisk søyle, 


profesjonssøyle og praksis vedtas som presentert i denne saken. 
 


5. Den 4 ukers vinterterminen skal i noen av studieårene brukes til valgfrie tema eller 
aktiviteter. Studier eller aktiviteter i denne perioden må forhåndsgodkjennes og gi 
studiepoeng.  
 


6. Hvert semester ledes av et semesterstyre, sammensatt av underviserrepresentanter 
fra de tema som inngår i semesteret og studentrepresentanter. Dekan får fullmakt til å 
oppnevne semesterstyrer og semesterledere.  
 


7. Vurdering i form av eksamen legges i slutten av hvert semester. Det skal være en 
samlet vurdering, som kan bestå av flere komponenter. Det skal arbeides med å 
inkludere flere vurderingsformer, også underveisvurdering, i karaktergrunnlaget. 


 
 


25. februar 2014 
 
 
Nina Langeland         Astrid Bårdgard 
Dekan           Fakultetsdirektør 
 
 
 
Vedlegg:  


- Makroplan for ny studieplan medisin 
- Skisse for 1. – 6.studieår 
- Prosjektplan for ny studieplan medisin, med leveranser for 2014/2015 


 
 
krwa/at 
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Vedlegg 3, styresak 15/14 


 


Prosjektplan for ny studieplan medisin UiB 


Fremlagt for styringsgruppen på møte 12.12.14 


Milepælsplan 


M0 Når arbeidsgruppene har levert sine rapporter i samsvar med 


mandat og vedtak i fakultetsstyresak 2/12, og avsluttet sitt arbeid 


 


juni 2013 


M1 Når høringsuttalelsene er mottatt 


 


des. 2013 


M2 Når Fakultetsstyret har behandlet planen  


 


Det fremmes forslag til vedtak i Fakultetsstyret på 


- studiets makrostruktur, inkludert en plan for arbeidet 


med detaljene i semestrene og arbeidet med omfang og 


detaljert faglig innhold 


- hovedprinsippene for vurdering i løpet av og ved slutten 


av studiet 


- fremdriftsplanen for arbeidet med læringsformene: hva 


skal det arbeides videre med og hvordan skal det 


gjennomføres 


 


mars 2014 


M3 Prosjektgruppen har lagt frem for Styringsgruppen forslag til 


delplaner for profesjonssøyle og akademisk søyle  


 


juni 2014 


M4 Når semestergruppene har levert detaljplaner (timeplandata) for 


første studieår, i samsvar med mandat og vedtak i 


Fakultetsstyret(des. 2014) 


des. 2014 


M5 Når timeplanen for første semester er lagt  


 


Timeplandata lagt inn i timeplansystem 


1.3.2015 


M6 Oppstart nytt studium  


 


aug. 2015 


M7 Oppstart i både 1. og 2. studieår 


 


aug. 2016 
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Aktivitetsplan med leveranser 


 


M0. Arbeidsgruppenes forslag er levert til fakultetsledelsen. 


 


M1 Høringsuttalelsene er mottatt. 


 A1.1 Det er bedt om høringer med frist 1.11.2013, fra 


  Institutter 


Helseforetak og samarbeidende sykehus 


Legeforeningen (egen frist i januar 2014) 


  


M2 Fakultetsstyret har behandlet planforslaget. 


 A2.1 Første studieår behandles i Gruppe for første studieår og i Prosjektgruppen 


 A2.2 Prosjektgruppen – ekskursjon til nordiske læresteder 


 A2.3 Møter i prosjektgruppen   


A2.2 Prosjektgruppen leverer forslag til dekan - 10.2.2014   


A2.3 Prosjektgruppen foreslår sammensetning av semestergrupper - 10.2.2014 


 A2.4 Prosjektgruppen legger frem forslag til mandat for semestergrupper - 10.2.2014 


 A2.5 Styringsgruppen og fakultetsledelsen behandler forslagene. 


 A2.6 Dekan leverer forslag til styret. 


 


M3 Prosjektgruppen legger frem for Styringsgruppen forslag til delplaner for profesjonssøyle og 


akademisk søyle – juni 2014. 


 A3.1 Gruppene for planlegging av de to søylene oppnevnes – styremøte jan. 2014 


 A3.2 De to undergruppene har møter med Prosjektgruppen 


 A3.3 Akademisk søyle: møter med Forskerlinje, Særoppgavekomite og 


Forskerutdanningsutvalg ved behov. 


 A3.4 Profesjonssøyle: rekruttering av tutorer, avholdelse av tutorseminar, utarbeidelse av 


tutorveiledning. 
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M4 Semestergruppene har levert timeplandata - 1.12.2014 


 A4.1 Semestergruppene nedsettes - mars 2014 


 A4.2 De arbeider ut fra mandater og tidsfrister. Mellom-leveranse - juni 2014? 


 


M5 Timeplan er lagt for første studieår – 1.3.2015 


 A5.1 Administrativt legges timeplanene – desember 2014 – februar 2015 


 A5.2 Kollisjoner identifiseres, og løses. 


   


M6 Studiestart 1. studieår – august 2015 


 


Tillegg: 


I aktivitetsplanen må det legges informasjon og kommunikasjon i vår organisasjon, og tiltak for 


forankring i alle deler av både vår og samarbeidende organisasjoner. 


 


AT-11.12.2013 





		Sak 15-14 Ny studieplan medisin - makroplan og organisering

		Vedlegg 1- Makroplan, ny studieplan medisin

		Vedlegg 2- Skisser for studieårene

		Vedlegg 3 - Prosjektplan for ny studieplan medisin
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 Møte:  05.03.2014 
 


 
 
Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd – 
organisering av valg 


 
 
Valgperioden for midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) og 
studentene (gruppe D) er ett år i hht. UiB’s valgreglement §2. 
 
Fakultetets valgstyre – oppnevning av representanter fra gruppe B og D 
 
I hht. valgreglementet, § 3, pkt. 2, oppnevner fakultetsstyret fakultetets valgstyre. Valgstyret 
har ansvar for alle valg ved fakultetet. Valgstyret skal også gi veiledning til 
instituttvalgstyrene. 
 
Valgstyret skal ha medlemmer fra hver av gruppene A, B, C og D. Fungeringsperioden for 
medlemmer i valgstyret er tilsvarende valgperioden, jfr. § 3, pkt. 4. 
Valgstyret skal ha et oddetall medlemmer, og velger selv leder og nestleder, jfr. § 3 pkt. 5. 
 
Sammensetningen av fakultetets valgstyre: 
 
Gr A – faste vitenskapelige 2 (og 1 vara) - oppnevnt for perioden 2013-2017 (4 år) 
Gr C – teknisk/administrative 1 (og 1 vara) - oppnevnt for perioden 2013-2017 (4 år) 
Gr B – midlertidig vitenskapelige 1 (og 1 vara) - oppnevnes for perioden 2014-2015 (1 år) 
Gr D - studentene 1 (og 1 vara) - oppnevnes for perioden 2014-2015 (1 år) 
 
Gruppe A 
• Professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1 (leder av valgstyret) 
  Vara: Professor Rolf Kåre Reed, Institutt for biomedisin 
• Professor Anne Nordrehaug Åstrøm, Institutt for klinisk odontologi 
  Vara: Professor Rolv Terje Lie, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
Gruppe C 
• Rådgiver Kristin Walter, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
  Vara: Avdelingsingeniør Anita Bugge Koldingsnes, Institutt for biomedisin 
 
Fakultetsdirektøren har følgende forslag til representanter for gruppe B og D 
(representantene fra gruppe D etter forslag fra Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg): 
 
Gruppe B 
• Postdoktor Petur Juliusson, Klinisk institutt 1 (gjenoppnevning) 
  Vara: Postdoktor Rakel Brendsdal Forthun, Klinisk institutt 2 (nyoppnevning) 
 
Gruppe D 
• Student John Georg Riisdal (nyoppnevning) 
  Vara: Student Cecilie Vist (nyoppnevning) 







 
Gjennomføring av valg  
 
Fakultets- og instituttvalgene gjennomføres i mai (se vedlagte planer). Studentene (gruppe 
D) har vanligvis gjennomført valg av studentrepresentanter til fakultetsstyre og instituttråd i 
valgforsamling i regi av Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg (MOSU). 
 
Fakultetet foreslår at instituttene (Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2, Institutt for biomedisin, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og Institutt for klinisk odontologi) gjennomfører 
valg til gruppe B i samarbeid med fakultetets valgsekretariat og Kollegiesekretariatet i 
perioden 08.05.-13.05.2014. 
 
Valg av representanter til gruppe B i fakultetsstyret skjer i perioden 22.05.-27.05.2014. 
 
Ifølge valgreglene skal det også oppnevnes valgsekretariat for praktisk gjennomføring av 
valgene. Fakultetsstyresekretær Randi Holmås og rådgiver Gjert Bakkevold utgjør 
valgsekretariatet. 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret oppnevner nye representanter til valgstyret slik det fremkommer i saken. 
2. Dekan organiserer et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det som 


fremkommer i styresaken. 
3. Styret ber instituttene kontrollere at sammensetningen av valgstyrene er i tråd med 


reglementet og foreta evt nyoppnevninger. 
4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan skje i 


valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som valgforsamling. 
 
 
 
 


Nina Langeland 
dekan       Astrid Bårdgard 
       fakultetsdirektør 
 
 
 
20.02.2014 / GJB 
 
 
Vedlegg: Valgreglement for Universitetet i Bergen 


Plan for gjennomføring av valg i gruppe B til instituttråd og fakultetsstyre 
 
 
 
 
 
 
 







 


Forslag til tidsplan for valg av representanter (gruppe B) til instituttråd for perioden 
01.08.2014 – 31.07.2015   


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Dato/frist Ansvar Valg av representanter gruppe B (instituttene K1, K2, IGS, IBM og 


IKO) 
13.03.2014 MOF Frist for informasjon fra MOF til instituttene om gjennomføring av valg av 


representanter fra gruppe B til instituttråd 
17.03.2014 MOF Frist for manntallslister fra MOF som sendes til instituttene for kontroll (listene 


er basert på MOF’s tilsattlister per 01.03.2013) 
31.03.2014 Institutt Frist for kunngjøring valg av gruppe B (og informasjon om valgstyret) 
01.04.2014 Institutt Frist for kvalitetssikring av manntallslister  
03.04.2014 Institutt Frist for kunngjøring av manntall gruppe B 
23.04.2014 Institutt Frist for kandidatforslag for gruppe B 
24.04.2014 Institutt Møte i valgstyret for godkjenning av kandidatforslag 
29.04.2014 Institutt Frist for presentasjon av kandidater fra gruppe B til instituttråd (f.eks. på 


nettsider/internavis) 
02.05.2014  Frist for klage manntall gruppe B  
08.-13.05.14  Periode for valg av representanter (gruppe B) til instituttråd 
14.05.2014 Institutt Møte i valgstyret / Frist for kunngjøring av valgresultat 
23.05.2014  Frist for klage på valg av representanter fra gruppe B til instituttråd 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
13.02.2014 / Gjert Bakkevold  


 


 







 


Forslag til tidsplan for valg av representanter (gruppe B) til fakultetsstyre for perioden 
01.08.2014 – 31.07.2015   


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Dato/frist Ansvar Valg av representanter gruppe B til fakultetsstyret ved MOF 
11.04.2014 MOF Frist for kunngjøring valg av gruppe B (og informasjon om valgstyret) 
08.05.2014 MOF Frist for kandidatforslag for gruppe B 
09.05.2014 MOF Møte kl. 13.00 i valgstyret for godkjenning av kandidatforslag 
13.05.2014 MOF Frist for presentasjon av kandidater fra gruppe B til fakultetsstyret (på 


nettsider) 
22.-27.05.14  Periode for valg av representanter (gruppe B) til fakultetsstyret 
28.05.2014 MOF Møte kl. 13.00 i valgstyret / Frist for kunngjøring av valgresultat 
10.06.2014  Frist for klage på valg av representanter fra gruppe B til fakultetsstyret 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
13.02.2014 / Gjert Bakkevold  


 


 







Valgreglement for Universitetet i Bergen 


Godkjent av Det akademiske kollegium i møte 30.4.1998, sist endret i møte i 


universitetsstyret 29.11.2012. 


Kapittel 1 Bestemmelser som gjelder for alle valg ved Universitetet i Bergen 


§ 1. Reglementets anvendelse 


Dette reglement gjelder for valg av rektor og prorektor, til universitetsstyret, og til 


Universitetssmuseet i Bergen og Universitetsbibliotekets styre. Det gjelder videre for valg av 


dekaner og prodekaner, samt for valg til fakultetsstyre og instituttråd.  


Valg skjer i følgende velgergrupper: 


Gruppe A: Representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 


Gruppe B: Representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 


Gruppe C: Representanter for teknisk og administrativt tilsatte 


Gruppe D: Representanter for studentene 


Se likevel § 19 pkt. 9 for rektorvalg. 


§ 2. Valgperiode 


Valgperioden er fire år for teknisk og administrativt tilsatte og for fast tilsatte i undervisnings- 


og forskningsstilling.  


For studenter og for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger er 


valgperioden i alle tilfeller ett år. Eksterne medlemmer oppnevnes for fire år. Valg skjer med 


virkning fra 1. august samme år. 


§ 3. Valgstyrer 


1. Det sentrale valgstyret oppnevnes av universitetsstyret. Dette har ansvar for valg av rektor 


og prorektor, for valg av representanter til universitetsstyret og for veiledning av de 


fakultetsvise valgstyrene. Det sentrale valgstyret treffer avgjørelser i forbindelse med disse 


valgene som ikke er tillagt annet organ. Universitetsdirektøren organiserer et fast 


valgsekretariat som er underlagt Det sentrale valgstyret. Universitetsstyret kan tillegge Det 


sentrale valgstyret andre oppgaver.  


1 
 







2. Ved hvert fakultet oppnevner fakultetstyret et valgstyre. Dette har ansvar for alle valg ved 


fakultetet, for valg som avvikles etter § 32, pkt. 2, og for veiledning av instituttvalgstyrene. 


Fakultetsvalgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med 


disse valgene. Slike beslutninger kan påklages etter §18. Fakultetsdirektøren (ved valgt 


dekan) eller dekanen (ved ansatt dekan) organiserer et valgsekretariat som er underlagt 


fakultetsstyret. Tilsatt i professor II-stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som 


er tilsatt ved Haukeland sykehus, har likevel stemmerett ved valg til styre og av dekan og 


prodekan ved fakultetet, samt grunnenhetens råd. 


3. Ved hvert institutt oppnevner instituttrådet eller instituttlederen et valgstyre, se likevel § 32, 


pkt. 2. Valgstyret har ansvar for alle valg ved instituttet og treffer alle avgjørelser som ikke er 


tillagt annet organ, i forbindelse med disse valgene. Slike beslutninger kan påklages etter § 


18. Instituttleder eller den instituttlederen utpeker, organiserer et valgsekretariat som er 


underlagt valgstyret.  


4. Alle valgstyrer skal ha representant for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 


(gruppe A), midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B), teknisk og 


administrativt tilsatte (gruppe C) og studentene (gruppe D). Fungeringsperioden for 


medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden, jf. § 2. Dersom medlem av valgstyre 


er foreslått til valg til organ hvor valgstyret har ansvaret for valget, trer vedkommende ut av 


valgstyret og det oppnevnes nytt medlem.  


5. Valgstyrene skal ha et oddetall medlemmer. De velger selv leder og nestleder. Valgstyrene 


er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved vanlig 


flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Medlem av valgstyre kan bringe 


avgjørelse i dette inn for Den sentrale klagenemnd. 


§ 4. Manntall 


Universitetsdirektøren er manntallsfører. Manntallet over de som har stemmerett skal være 


satt opp og offentliggjort senest 6 uker før vedkommende valg i de årene det skal være valg av 


rektor. Ellers skal manntallet være satt opp og offentliggjort senest 4 uker før vedkommende 


valg. 
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§ 5. Stemmerett 


1. Tilsatte ved Universitetet i Bergen har rett til å stemme hvis de før 1. mars i valgåret har 


tiltrådt slik stillingskategori som det avlegges stemme i. Dersom valget holdes til en tid som 


gjør at denne fristen er åpenbart uhensiktsmessig, kan valgstyret bestemme en annen dato enn 


det som går fram av foregående setning. Datoen skal i tilfelle være minst seks uker før 


vedkommende valg begynner, og skal normalt settes til den 1. i vedkommende 


kalendermåned.  


Det sentrale valgstyret kan bestemme at personer som er tilsatt for en lengre periode for å 


være vikar for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, skal ha stemmerett som om de 


selv var fast tilsatte.  


2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, hvis ikke 


vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år 


når valget holdes, og ikke den som er tilsatt i mindre enn 1/2 stilling. Tilsatt i professor II-


stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som er tilsatt i hovedstilling ved 


Haukeland universitetssykehus, har likevel stemmerett ved valg til styre og av dekan og 


prodekan ved fakultetet, samt til grunnenhetens råd. 


3. Stemmeretten faller bort for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling. Dette 


gjelder likevel ikke hvis han eller hun i permisjonstiden er tilsatt som instituttleder, eller i en 


annen stilling ved Universitetet i Bergen og ikke har stemmerett i denne.  


4. Universitetsdirektøren avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og 


forskerstilling eller som teknisk og administrativ.  


5. Studenter har rett til å stemme hvis de har registrert seg ved Universitetet i Bergen og betalt 


semesteravgift innen den dato som er satt som frist for registrering i vårsemesteret i valgåret. 


§ 6. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg 


1. Valgbar er den som senest siden 1. mars i valgåret har vært tilsatt ved Universitetet i 


Bergen. Reglene i § 5.1., 2. og 3. setning ovenfor gjelder tilsvarende.  
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Den som har permisjon fra sin stilling på valgtidspunktet, er valgbar hvis det kan forventes at 


vedkommende vil kunne fungere i vervet i minimum ¾ av valgperioden. Regelen i § 5, 1. 


ledd, siste punktum gjelder tilsvarende.  


2. Valgbar er likevel ikke den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, hvis ikke 


vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år 


når valget holdes, og ikke den som er tilsatt i mindre enn 1/2 stilling. Tilsatt i professor II-


stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som er tilsatt i hovedstilling ved 


Haukeland universitetssykehus, er likevel valgbar ved valg til styre ved fakultetet, samt til 


grunnenhetens råd.  


3. Den som direkte forbereder saker for Universitetsstyret eller for fakultetsstyret, er ikke 


valgbar til disse organene.  


4. Universitetsdirektøren avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og 


forskerstilling eller som teknisk og administrativ.  


5. Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den 


som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har 


tjenestegjort sammenhengende i dette, se imidlertid § 10 annet ledd 2. pkt.  


6. Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter § 5 nr. 5. Student som er 


foreslått som kandidat ved valg, må gi beskjed senest én uke etter mottatt melding om 


forslaget, hvis han eller hun er villig til å imot valg. Student som tar imot valg etter dette 


reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han eller hun er 


valgbar.  


7. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter 


søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg. 


§ 7. Valgmåte 


1. Valg for tilsatte holdes normalt som elektronisk valg. Valgstyret kan bestemme at det i 


stedet skal holdes som postvalg eller i valgmøte. Ved postvalg skal valgstyret påse at den 


praktiske valgordningen ivaretar anonymitet og sikkerhet ellers. 
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2. Valgstyret kunngjør de innkomne og godkjente forslagene for velgerne i god tid, normalt 


ikke mindre enn to uker før stemmegivningen begynner, med mindre valgstyret finner det 


ubetenkelig å kunngjøre forslagene senere.  


3. Valg for studenter blir holdt som elektronisk valg, som urnevalg eller i valgforsamling, jf. § 


8, etter valgstyrets bestemmelse. Ved urnevalg skal stemmestedet holdes åpent minst seks 


timer i tiden mellom kl. 10.00 og 20.00. Stemmestedet kan likevel stenges, når alle som har 


stemmerett i valgkretsen har avgitt stemme.  


4. Valgstyret kan bestemme at valget skal holdes i valgmøte. Valgstyret kaller inn til 


valgmøte, og gir regler om gjennomføringen av møtet. Det skal påses at innkallingen til møtet 


og opplysninger om valget er gitt på fyllestgjørende måte og i god nok tid til at flest mulig av 


de stemmeberettigede kan delta. Som hovedregel må innkallingen ha gått ut senest ti dager før 


valgdagen. For at et valg i et valgmøte skal være gyldig, må minst 50% av de 


stemmeberettigede i kretsen ha avgitt stemme. Dersom dette ikke oppnås, holdes nytt valg 


med de samme kandidatene. 


§ 8. Studentorganer som valgforsamling 


1. Ved valg av studentrepresentanter til universitetsstyret avgjør Studentparlamentet om dette 


skal holdes som elektronisk valg, som urnevalg eller foretas i valgforsamling. Ved bruk av 


valgforsamling ved dette valget, er Studentparlamentet valgforsamling.  


2. Fakultetsstyret eller instituttrådet kan beslutte at valg til henholdsvis fakultetstyret og 


instituttrådet skal skje i valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som 


valgforsamling. Ellers skal valget holdes som elektronisk valg eller urnevalg. 


3. Dersom valg av studenter til universitetets styringsorganer foretas i valgforsamling, 


avholdes valget etter reglene om listevalg. For at Studentparlamentet, studentutvalg eller 


fagutvalg skal kunne være valgforsamling, må disse være valgt ved urnevalg, jf. universitets- 


og høgskolelovens § 4-1. Nominering av kandidater, kunngjøring og annet forarbeid til valget 


må skje i samsvar med prinsippene i dette reglement. De enkelte styringsorganer påser at valg 


til slike valgforsamlinger skjer i betryggende former. 
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§ 9. Valgformer 


Følgende valgformer kan brukes: 


• preferansevalg 


• flertallsvalg 


• listevalg 


Listevalg kan bare brukes ved studentvalgene. 


§ 10. Fremgangsmåte ved preferansevalg 


Ved preferansevalg benyttes følgende fremgangsmåte: 


1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den frist som 


er fastsatt for de enkelte valg. Det kan fremsettes forslag på én kandidat og opp til det antall 


kandidater som tilsvarer det antall representanter og vararepresentanter som skal velges. 


Fremmes forslag på et antall kandidater som svarer til det antall representanter og 


vararepresentanter som skal velges, betegnes dette liste, sml. pkt. 6 og 7 nedenfor. En 


kandidat kan bare være oppført én gang på stemmeseddelen.  


2. Forslagene skal være underskrevet av minst tre stemmeberettigede personer ved det 


aktuelle valg. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges 


skriftlig samtykke fra denne, se § 6 femte ledd 2. pkt. 


3. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks 


underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for å sette fram 


forslag er ute. Valgstyret skal fremme supplerende forslag i den utstrekning dette er 


nødvendig for å få et tilstrekkelig antall kandidater, eller et tilstrekkelig antall kandidater av 


begge kjønn. Med tilstrekkelig antall kandidater forståes så mange kandidater som det antall 


representanter og vararepresentanter som skal velges. Det skal velges to vararepresentanter 


mer enn antall valgte representanter. Samtidig kunngjøres frist for og fremgangsmåte ved 


avgivelse av forhåndsstemme.  
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4. Forslagsstillerne kan trekke et forslag inntil én uke før fristen for innlevering av forslag. 


Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de kandidatene 


som var foreslått i dette forslaget.  


5.Valgstyret utarbeider stemmesedler med de foreslåtte kandidater, samt eventuelt valgstyrets 


egne supplerende forslag, i henhold til reglene i dette punkt. Bare disse stemmesedler kan 


benyttes ved valget.  


6. Stemmesedlene settes opp slik: Der det er levert liste, sml. pkt.1, føres navn på 


forslagsstiller for de enkelte lister opp løpende, horisontalt over en horisontal strek på 


stemmeseddelen. Under streken, under hver listebetegnelse, føres navnene på de forslåtte 


kandidater opp i kolonne, i den rekkefølge forslagsstillerne har satt dem opp.  


7. Når slike lister er oppført i stemmeseddelen, eller der det ikke er levert liste, føres det 


videre opp under den horisontale streken, i en ny vertikal kolonne, de foreslåtte kandidater i 


alfabetisk rekkefølge. Her markeres hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.  


8. Etter valgstyrets bestemmelse kan stemmeseddelen gis en utforming som avviker fra det 


som er bestemt i pkt. 6 og 7 ovenfor, dersom det etter valgstyrets skjønn kan medføre 


forenklinger for velgerne.  


9. Ved postvalg sendes disse stemmesedlene ut til alle stemmeberettigede ved vedkommende 


valg. Ved urnevalg skal valgstyret påse at godkjente stemmesedler er utlagt i tilstrekkelig 


antall på stemmestedene. Ved valg i valgmøte eller i valgforsamling for studenter, deler 


valgstyret stemmesedler ut til de stemmeberettigede medlemmer ved valgmøtets begynnelse.  


10. Valget foretas slik: Hvis velgeren ønsker å gi stemme til en oppført liste, skrives X i 


rubrikken foran denne liste over den horisontale streken. Velgeren har da avgitt stemme for 


denne listens kandidater og med den preferanse som listens forslagsstillere har oppført. Det 


kan ikke samtidig foretas preferanser under streken.  


11. Hvis velgeren ikke ønsker å avgi stemme for en liste som omtalt ovenfor, markerer 


velgeren sine preferanser i rubrikkene under den horisontale streken slik: Velgeren setter 


tallene 1,2,3 osv, i rubrikkene foran navn på de kandidater velgeren vil ha valgt, og etter den 


preferanse velgeren har. Tallet 1 gir høyeste preferanse. Velgeren avgjør selv hvor mange 
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kandidater som skal prefereres. Velgeren kan fritt plassere tall under den horisontale streken 


uavhengig av oppdelingen i kolonner og rekkefølge i oppføringene i kolonnene.  


12. Dersom valgstyret har vedtatt en avvikende utforming av stemmeseddelen, jf. pkt. 8 


ovenfor, gir valgstyret også utfyllende regler om hvordan stemmegivningen skal foregå. Disse 


kan om nødvendig avvike fra reglene i pkt. 10 og 11 ledd ovenfor.  


13. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den utdelte stemmeseddel, 


skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er utfylt i samsvar med reglene 


i pkt. 10-12 ovenfor, skal vrakes. 


§ 11. Fremgangsmåte ved flertallsvalg 


Ved flertallsvalg fører velgerne opp navnet på den kandidaten velgeren ønsker å gi sin 


stemme. Den kandidaten som har fått over halvparten av de avgitte stemmene, er valgt. Der 


ingen har fått over halvparten av de avgitte stemmene, foretas det nytt valg, der kun de to 


kandidatene som har fått flest stemmer deltar. Nominasjonsregler ved valg av én kandidat går 


fram av dette reglementets § 19 (rektor og prorektor), og § 29 (dekan og prodekan). 


§ 12. Fremgangsmåte ved listevalg 


Ved listevalg brukes følgende fremgangsmåte: 


1. Forslag med liste over kandidater til valg etter dette reglement må være innkommet til 


valgstyrene innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. Listen skal inneholde så mange 


forskjellige navn som det antall representanter og vararepresentanter som skal velges pluss 


tre, likevel minst fem navn. Samme navn kan føres opp to ganger.  


2. Listeforslaget skal være underskrevet av minst tre stemmeberettigede ved det aktuelle valg. 


Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt for valg, skal listeforslaget vedlegges skriftlig 


samtykke fra denne. Ingen kan skrive under på mer enn ett listeforslag.  


3. Listeforslaget skal ha en overskrift eller det skal stå hvilken gruppe eller hvilke velgere som 


har sendt inn forslaget. Valgstyret kan i samråd med forslags-stillerne foreta slike endringer i 


over-skriftene som er nødvendig for å forebygge forveksling eller misforståelser.  
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4. Ingen kan være kandidat på mer enn én liste. Blir en kandidat oppført på flere lister, må 


vedkommende gi beskjed om hvilken liste han eller hun ønsker å stå på, senest én uke etter 


utløpet av fristen for å fremsette forslag. Hvis ikke slik beskjed gis innen denne fristen, 


stryker valgstyret kandidaten fra alle andre forslag enn det først inn-komne vedkommende er 


oppført på. Hvis en valgliste på grunn av slik strykning ikke lenger inneholder det nødvendige 


antall navn, skal valgstyret gi forslagsstillerne en frist på tre dager til å supplere den.  


5. Når valgstyret mottar et listeforslag, skal det straks sende underretning om dette til de 


oppførte kandidater. De innkomne listeforslag kunngjøres senest 2 uker før valget.  


6. Forslagsstillerne kan trekke et innsendt listeforslag inntil én uke før fristen for innlevering 


av listeforslag. Hvis et listeforslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette 


til alle kandidater på listen og til andre forslagsstillere.  


7. Ved listevalg kan velgeren gi kandidater én tilleggsstemme ved å sette kryss foran navnet 


til kandidaten, ved å føre opp navnet til kandidaten en gang til, eller ved å skrive "kum" eller 


lignende før navnet.  


§ 13. Forhåndsstemme 


Ved postvalg kan en velger stemme på forhånd, når valgstyret har gjort kjent alle forslag som 


er innkommet. Stemmeseddelen må være innkommet til valgstyret senest ett døgn før valget. 


Stemmeseddelen skal legges i konvolutt som ikke er merket. Denne konvolutten skal så 


legges i en særlig lukket omslagskonvolutt med velgerens navn, stilling, fakultet, institutt eller 


avdeling, og opplysning om på hvilken måte han eller hun er tilknyttet universitetet (fast 


tilsatt, midlertidig tilsatt, student, med mer). 


§ 14. Velger som nektes å avgi stemme 


Den som nektes å avgi stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har 


stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. En slik stemmeseddel skal 


legges i særskilt lukket konvolutt, påført velgers navn og adresse. Slike stemmer oversendes 


valgstyret, som oppbevarer dem på forsvarlig vis. For klage, se § 18. 
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§ 15. Valgprotokoll 


Resultatet av valg skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret.  


Melding om resultatet av rektor- og prorektorvalg og av valg til universitetsstyret, sendes til 


universitetsstyret og kunngjøres straks. Melding om resultatet av fakultets- og instituttvalg 


sendes til fakultetsstyret og instituttråd og kunngjøres straks. Melding om alle valg, herunder 


suppleringsvalg, sendes det faste sekretariat for Det sentrale valgstyre (se § 3, pkt. 1, nest siste 


setning). 


§ 16. Uttreden i valgperioden 


1. Den som slutter i tilsettingsforhold eller som student ved Universitetet i Bergen, trer ut av 


universitetsstyret og fakultets- eller instituttstyre/instituttråd fra samme tidspunkt. Dette 


gjelder også den som av annen grunn taper sin valgbarhet til vedkommende verv.  


2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor Universitetet i Bergen, trer ut i 


permisjonstiden.  


3. Vedkommende organ kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av 


funksjonsperioden, når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.  


4. Når et medlem trer ut av sitt verv etter reglene ovenfor, rykker første varamedlem opp som 


fast medlem, eventuelt for permisjonstiden. Fratrer rektor, holdes nyvalg av rektor og 


prorektor. Fratrer dekanus eller prodekanus mer enn ett år før funksjonstiden er ute, foretas 


nyvalg for den tiden som er igjen. Dersom dekanus fratrer mindre enn ett år før 


funksjonstiden er ute, rykker prodekanus opp som dekanus. Fakultetsstyret avgjør om det skal 


være nyvalg på prodekanus eller om det skal velges en annen ordning. 


§ 17. Kjønnsmessig balanse 


1.Ved flertallsvalg og preferansevalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse 


såvidt mulig være oppfylt for medlemmene og for varamedlemmene innen den enkelte 


valgkrets. Skal det velges fire medlemmer eller flere fra én valgkrets, skal hvert kjønn være 


representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges to eller tre medlemmer fra 
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valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse kravene gjelder også ved valg av 


varamedlemmer.  


2. Viser det seg ved opptelling ved preferansevalg eller flertallsvalg at ett kjønn vil få færre 


representanter enn det som kreves i pkt. 1, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn 


såvidt mulig opp, inntil man har oppnådd slik balanse.  


3. Der det er levert liste, jf. § 12 pkt.1, skal listeforslaget såvidt mulig oppfylle kravene i pkt. 


1. Viser det seg ved fordelingen av plasser på en liste at disse kravene ikke vil bli oppfylt for 


vedkommende listes representasjon, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn opp 


inntil man har oppnådd slik balanse. 


§ 18. Klage 


1. Alle beslutninger i henhold til dette reglement som er truffet av andre valgstyrer enn Det 


sentrale valgstyret, eller av universitetsdirektøren, kan påklages til Det sentrale valgstyret. 


Beslutninger i Det sentrale valgstyret, bortsett fra klagesaker, kan påklages til Den sentrale 


klagenemnd.  


2. Klage sendes det organ som har truffet vedtaket og må være mottatt senest åtte dager etter 


at valgresultatet er kunngjort. Organet vurderer klagen. Dersom klager ikke gis medhold, 


avgis uttalelse om klagen, og denne sendes straks til klageorganet, jf. pkt 1.  


3. Mener Den sentrale klagenemnd at det er gjort feil som kan ha hatt betydning for 


valgresultatet, og som ikke kan rettes ved ny opptelling, kan den fastsette at det skal holdes 


nytt valg. Dette skal holdes snarest mulig. 


Kapittel 2 Valg av rektor og prorektor 


§ 19. Valgmåte og valgbarhet m.v. 


1. Rektor og prorektor velges i april. Valgbare som rektor og prorektor er både egne ansatte 


og eksterne. 


2.For å være gyldig må et forslag inneholde både en rektor- og en prorektorkandidat.  


3.Ved valget stemmes det på begge de foreslåtte, jf. pkt. 2, under ett.  


11 
 







4. Tidspunktet for valget og fristen for å sette fram forslag fastsettes av Universitetsstyret og 


kunngjøres senest 1. mars. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om 


fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved valget.  


5. Forslag på rektor og prorektor skal være innkommet til Det sentrale valgstyret senest 4 uker 


før valget. Forslag må være underskrevet av minst fem stemmeberettigede universitetstilsatte 


eller studenter. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.  


6. Blir det foreslått en kandidat som kan kreve seg fritatt etter dette reglementets § 6, punkt 5, 


må forslaget være vedlagt skriftlig samtykke fra vedkommende. Et slikt samtykke kan ikke 


trekkes tilbake.  


7. Fremsatte forslag skal straks meddeles de foreslåtte kandidater. Når fristen for å sette fram 


forslag er ute, kunngjøres de innkomne forslag, og det kalles inn til presentasjonsmøte, jf. § 


20.  


8. Valg av rektor og prorektor holdes som flertallsvalg og holdes normalt som elektronisk 


valg eller postvalg, jf § 7. pkt. 1 og 2, begges første setning. 


9. Stemmene skal telles særskilt for følgende tre grupper, og vektes slik:  


- fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling: 51 - 71%  


- teknisk og administrativt tilsatte: 5 -25 %  


- studenter: 15-30%  


Universitetsstyret fastsetter vektingsnøkkel samtidig med at valget kunngjøres. 


§ 20. Kandidatpresentasjon 


Før valget skal det holdes møte der kandidatene blir presentert for universitetets tilsatte og 


studenter. Samtlige kandidater plikter å møte. Alle stemmeberettigede har talerett i møtet. Det 


sentrale valgstyret er ansvarlig for den praktiske gjennomføring av møtet. 
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Kapittel 3 Valg til universitetsstyret 


§ 21. Universitetsstyrets sammensetning 


Styret ved Universitetet i Bergen består av:  


a) rektor  


b) to representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling  


c) en representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling  


d) to representanter for studentene  


e) én representant for teknisk og administrativt tilsatte  


f) fire eksterne representanter  


Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et 


sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden. 


§ 22. Valgdato. Frist for fremsetting av forslag 


Tidspunktet for valget og fristen for å sette fram forslag fastsettes av universitetsstyret og 


kunngjøres av Det sentrale valgstyret senest den 1. mars. Dersom det i vedkommende år ikke 


skal være valg av medlemmer fra gruppe A eller C, er fristen for kunngjøring seks uker før 


valget begynner. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om fremsetting av 


forslag og for fremgangsmåten ved valget. 


§ 23. Representanter for tilsatte 


1. Valg av representanter og vararepresentanter for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 


(gruppe A og B), og for teknisk og administrativt tilsatte (gruppe C), holdes som 


preferansevalg i april eller mai, tidligst fire uker etter rektor- og prorektorvalget.  


2. Universitetsstyret kan gi regler om fakultetsvis vekting av stemmer ved valg av 


representanter for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling. 
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§ 24. Representanter for studenter 


Valg til universitetsstyret av representanter for studentene holdes som preferansevalg mellom 


mars og mai, jf. også § 8. 


§ 25. Kandidatpresentasjon 


I god tid før valgdagen skal valgstyret sørge for at kandidatene blir presentert for de enkelte 


gruppene av stemmeberettigede. Valgstyret avgjør, i samråd med kandidatene og 


forslagsstillerne, på hvilken måte presentasjonen skal skje. 


§ 26. Eksterne representanter 


Departementet foretar oppnevning av eksterne medlemmer og varamedlemmer for disse. 


Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer fremmes av styret. 


Kapittel 4 Valg av dekan, prodekan og representanter til fakultetsstyre 


§ 27. Sammensetning av fakultetsstyre 


Sammensetningen av fakultetsstyrene går fram av "Regler for fakultetsorganene", fastsatt av 


universitetsstyret 18.6.2009. 


§ 28. Valg av fakultetsstyre 


1. Valg av fakultetsstyre holdes i april eller mai på den dag valgstyret fastsetter.  


2. Representantene for de ulike gruppene velges samtidig.  


3. Valget holdes som preferansevalg eller flertallsvalg, eventuelt i valgforsamling dersom 


vilkårene i siste punktum er oppfylt.  


4. Valgstyret avgjør hvilken valgform som skal brukes.  


5. Dersom det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal 


velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslaget hvem som foreslås 


som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende 


fakultetsstyret som valgforsamling. De foreslåtte er valgt dersom forslaget eller forslagene 
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oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetsstyrets medlemmer. For gyldig valg 


kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i fakultetsstyret har avgitt stemme. Blanke og 


ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom det ikke oppnås 


et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt. 


6. Reglene her gjelder også for styret ved Universitetsmuseet i Bergen. 


§ 29. Valg av dekan og prodekan 


1. Valgbare som dekan og prodekan er alle fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, 


samt åremålstilsatte instituttledere. Fakultetsstyret bestemmer om dekanus og prodekanus skal 


velges blant de nyvalgte fakultetsstyremedlemmene eller blant samtlige tilsatte ved fakultetet i 


disse gruppene.  


2. For å være gyldig må et forslag inneholde både en dekan- og en prodekankandidat.  


3. Ved valget stemmes det på begge de foreslåtte, jf. pkt. 2. under ett.  


4. Dersom valget ikke skal foretas blant de nyvalgte fakultetsstyremedlemmene, fastsetter 


fakultetsstyret valgmåten innenfor disse rammer  


- valget foretas før valg av fakultetstyre  


- valget holdes som flertallsvalg, og stemmene vektes etter den sammensetning 


fakultetsstyrene har etter "Regler for fakultetsorganer"  


5. Forslag på dekan og prodekan skal være kommet inn til valgstyret senest 2 uker før valget. 


Forslag må være underskrevet av minst fem stemmeberettigede fakultetstilsatte eller 


studenter. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.  


6. Ingen kan gjenvelges som dekan eller prodekan hvis vedkommende vil ha fungert i dette 


vervet i et sammenhengende tidsrom på tolv år når den nye valgperioden begynner.  


7. Dersom det bare er innkommet forslag på én person til vervet som dekan eller prodekan, 


foretas dette valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling. Den er valgt som 


oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetsstyrets medlemmer. For gyldig valg 


kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i fakultetsstyret har avgitt stemme. Blanke og 
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ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom den foreslåtte 


kandidaten som dekan eller prodekan ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i 


fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt. 


Kapittel 5 Valg av instituttråd 


§ 30. Sammensetning av instituttråd 


Sammensetningen av instituttrådet går fram av "Regler for instituttorganene" og av regler 


fastsatt av det enkelte fakultet. 


§ 31. Valg av instituttråd 


1. Valg av instituttråd holdes i april eller mai på den dag valgstyret fastsetter. 


2. Representantene for hver gruppe velges normalt samtidig. 


3. Valget holdes som preferansevalg eller flertallsvalg. 


4. Valgstyret avgjør hvilken valgform som skal brukes. 


5. Dersom det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal 


velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslaget hvem som foreslås 


som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende 


instituttrådet som valgforsamling. De foreslåtte er valgt dersom forslaget eller forslagene 


oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av instituttrådets medlemmer. For gyldig valg 


kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i instituttrådet har avgitt stemme. Blanke og 


ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom det ikke oppnås 


et tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt. 


§ 31 A Valg av instituttleder 


1. Valgbare som instituttleder og stedfortreder er fast tilsatte i undervisnings- og 


forskerstilling ved instituttet. Disse kan velges som par. 


2. Instituttrådet fastsetter valgmåten innenfor følgende rammer 


- valget foretas før valg av instituttråd  


- valget holdes som flertallsvalg, og stemmene vektes i samsvar med vektingen ved rektorvalg 


3. Forslaget til instituttleder og stedfortreder skal være kommet inn til valgstyret  


senest to (2) uker før valget. Forslaget må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede 
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tilsatte eller studenter ved instituttet. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag 


4. Ingen kan gjenvelges som instituttleder hvis vedkommende vil ha fungert i dette vervet i et 


sammenhengende tidsrom på tolv år når den nye valgperioden begynner.  


5. Dersom det bare er innkommet forslag om én person til vervet som instituttleder, foretas 


valget av det avtroppende instituttrådet som valgforsamling. Den er valgt som oppnår 


tilslutning fra mer enn halvparten av instituttrådets medlemmer. For gyldig valg kreves at 


minst 2/3 av de stemmeberettigede i instituttrådet har avgitt stemme. Blanke og ugyldige 


stemmer regnes som avgitte stemmer. Dersom den foreslåtte kandidaten ikke oppnår et 


tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt. 


§ 32. Valg ved andre grunnenheter enn institutt 


For valg av styre ved Universitetsmuseet og andre grunnenheter enn institutt, gjelder 


bestemmelsene her så langt de passer og annet ikke er fastsatt i reglementet for 


Universitetsmuseet eller vedkommende grunnenhet. Fakultetsvalgstyret treffer de nødvendige 


avgjørelser for valgets gjennomføring. 


§ 33. Utfyllende regler 


Universitetsstyret vedtar utfyllende regler om valgoppgjør ved gjennomføringen av de ulike 


valgene, jf. § 9. 


§ 34. Veiledning for valg 


Universitetsdirektøren påser at det blir utarbeidet og ajourført en veiledning for alle valg etter 


dette reglement. 


§ 37. Ikrafttredelse 


Reglementet trer i kraft med virkning fra og med 1. januar 2013 og valgreglement for 


Universitetet i Bergen godkjent av Det akademiske kollegium i møte 30.04.1998, sist endret i 


møte i universitetsstyret 16.2.2012, oppheves.  
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 13/14 


Sak nr.:  2014/2258  Møte: 05.03.2014 


 
 
 
 
Endringer i reglement for gjennomføring og godkjenn ing av spesial-
/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet  i Bergen 
 


Bakgrunn 
Programutvalget for odontologi har i møte 31. januar 2014 vedtatt mindre endringer i 
Reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i 
odontologi ved Universitetet i Bergen. 
 
Med bakgrunn i Regler for spesialistutdanning av tannleger, fastsatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet 19. desember 2008, ønsker programutvalg for odontologiske 
fag en bedre synliggjøring av at ansvaret for utdanningen (klinisk og teoretisk) ligger 
til universitetet. Dette innebærer at universitetet (les: ansvarlig hovedveileder på 
fagområdet) må utpeke de kliniske lærerne. 
 
Dette er en presisering som ønskes med tanke på at kompetansesenteret mener det 
ligger innenfor deres mandat å delta i spesialistutdanningen. Med denne 
presiseringen kan de delta dersom fagområdet mener at kvalifikasjonene er oppfylt 
og at det er behov for deres deltakelse. 
 
En dobbeltkompetent vitenskapelig ansatt må være hovedveileder, siden 
utdanningen innbefatter både klinisk og teoretisk utdanning (inkludert 
spesialistoppgave, som skal være et forskningsprosjekt). 
 
I henhold til dette er reglementet endret i § 1 og § 6. Vedlagt følger reglementet med 
endringer markert med fet skrift. 
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Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret vedtar endringene i Reglement for gjennomføring og godkjenning av 
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Reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-


/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen 


Vedtatt av styret for Det medisinsk -odontologiske fakultet 13.06.2012,  med 


reglementstillegg vedtatt i programutvalg for odontologiske fag 31.1.2014 


(endringer i fet skrift) 
 


Regelverket utfyller ”Regler for spesialistutdanning av tannleger” som ble fastsatt av Helse- 


og omsorgsdepartementet 19.12.2008, Lov om universiteter og høyskoler med tilhørende 


forskrifter, Studiereglement ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og UiBs reglement. 


 


Reglementet gjelder også for spesialistkandidater i dobbeltkompetanseløp. 


 


§ 1 Studiene 


Spesialistutdanningen omfatter fagene endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, oral 


kirurgi og oral medisin, pedodonti, periodonti og protetikk. Spesialistutdanningen har en normert 


studietid på tre år (180 studiepoeng). Unntatt fra dette er spesialistutdanningen i oral kirurgi/oral 


medisin, som har en normert studietid på fem år (300 studiepoeng).  


 


Det tilbys spesialutdanning i kariologi. Spesialutdanningen i kariologi omfattes også av dette 


reglement, men forholder seg ikke til HOD-reglement. Spesialutdanningen i kariologi har en normert 


studietid på 3 år (180 studiepoeng). 


 


Spesial-/ spesialistutdanningene er fulltidsstudium. Hvert studieår er delt i to semestre. Hvert 


semester tilsvarer 30 studiepoeng. Undervisningen beregnes til minimum 36 timer per uke i 40 uker 


per år. Fagseksjonene kan ved spesielle forhold vurdere deltidsstudium. 


 


Kandidatene skal ha en hovedveileder med dobbelkompetanse (PhD eller dr.grad og godkjent 


spesialitet innenfor spesialistdisiplinen). Kompetansen til hovedveileder bør være på professornivå.  


Hovedveileder skal inngå som medlem i eksamenskommisjonen og være ansatt i hovedstilling ved 


UiB. 


 


Hovedveileder utpeker de kliniske veilederne som deltar i undervisningsprogrammet.  


 


Ved å akseptere tildelt plass ved spesialistutdanningen, forplikter studenten seg til å følge 


studieplanen ved den seksjon studenten tilhører. 


 


 


§ 2 Opptak 


Ansvarlige for opptak til spesial-/spesialistutdanning er Det medisinsk odontologiske fakultet ved 


Programutvalget for odontologiske fag.  


De ulike fagseksjoner ved Institutt for klinisk odontologi vurderer og innstiller kandidatene. Nasjonal 


opptakskomite for spesialistutdanning kan gjøre om på rangeringer gjort av fagseksjoner, av hensyn 


til nasjonale og regionale behov. For å kvalifisere for opptak må kandidater kunne dokumentere 


tilknytning til norsk odontologi. 


  


§3 Studierett 


Det medisinsk-odontologiske fakultet tildeler kandidaten studierett. Studierett tildeles ved 


opptak til spesial-/spesialistutdanning.   
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Studieretten omfatter: 


1. Rett og plikt til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen og i samsvar med 


utdanningsplanen, herunder også om plikt til å delta i undervisning, og annet som etter studieplan er 


obligatorisk. Retten til å delta i obligatorisk undervisning faller bort dersom studenten trekker sin 


eksamensmelding i emnet 


2. Rett til veiledning og til å bruke andre ressurser i tråd med infrastruktur. 


3. Rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen og reglene her. 


Det er obligatorisk frammøte ved studiestart. Manglende frammøte medfører tap av studieretten. 


Dispensasjon kan gis ved gyldig forfall. 


§ 4 Opphør av studierett: 


 


Studieretten opphører: 


• Dersom studenten melder at han eller hun ønsker å avslutte studiet.  


• Dersom studenten unnlater å oppfylle sine plikter beskrevet i dette reglement. 


• Dersom studenten oppnår studierett ved et annet studium ved Universitetet i Bergen, med 


mindre det er forutsatt at også den tidligere studieretten skal bestå.  


• Dersom studenten i to semester på rad ikke oppnår studiepoeng, med mindre det følger av 


innvilget permisjon eller annet grunnlag at studieretten likevel skal bestå.  


Studieretten avsluttes etter fullført og bestått program. Kandidaten kan søke fakultet om 


poststudierett tidsbegrenset til neste søknadsfrist for opptak til studier ved UiB.  


Det er en ytre tidsbegrensning i studieløpet for spesial-/spesialistutdanningen. For alle 


spesialistutdanningsløpene, unntatt Oral kirurgi og oral medisin, er dette 6 år. For Oral kirurgi og oral 


medisin er tidsbegrensningen 10 år. Ved tidsbegrensningens utløp opphører studieretten. 


§ 5 Utdanningsplan 


Rammene for studieretten, jf. § 3 fastsettes i HOD-reglement og utdanningsplanens generelle og 


spesielle del. Hver student skal som hovedregel ha én utdanningsplan. Utdanningsplanen skal 


foreligge ved studiestart og skal bekreftes av studenten hvert semester. Utdanningsplan for den 


enkelte kandidat er regulert av den til enhver tid gjeldende studieplan. 


 


§ 6 Studieprogresjon 


Ved manglende studieprogresjon faller studieretten bort i tråd med paragraf 3. Kandidaten skal gis 


varsel om manglende studieprogresjon og gis anledning til å hente seg inn igjen for at reglene om tap 


av studierett ved manglende progresjon kan tre i kraft.  Kandidaten plikter å holde hovedveileder 


underrettet om egen studieprogresjon. 


 


§ 7 Adgang til å søke opptak på ny etter at studieretten har falt bort 


Dersom en students studierett har falt bort har vedkommende ikke rett til å søke opptak på ny. 


Retten til nye eksamensforsøk er begrenset i samsvar med reglene i lov om universiteter og 


høyskoler. 
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§ 8 Undervisning 


Spesial-/spesialistutdanningen består av fire obligatoriske deler (jfr a, b, c, d under samme paragraf 


nedenfor). Undervisning gis i henhold til vedtatte studieplaner. Kandidatene plikter å følge 


utdanningsplanen som er lagt opp i tråd med studieplanen. All undervisning, inkludert klinisk tjeneste, 


må gjennomføres i den rekkefølgen undervisningen tilbys. Se paragraf 14 for regler vedrørende 


permisjoner. Fastsatte kursbeskrivelser angir omfang, innhold og krav til godkjent kurs. 


Laboratoriekurs og klinisk tjeneste/seminar er obligatorisk undervisning dersom ikke annet fremgår 


av kursbeskrivelsen. Studenten må ha gjennomført minstekravet for allmennpraksis før han/hun kan 


starte den kliniske spesialiseringen. Fagområdene vurderer fortløpende kandidatens deltakelse i 


studieplansfestet undervisning når det gjelder punkt b og c. 


 


a) Teoretiske og kliniske kurs er organisert av institutt/fakultet og omfatter kjernepensum, støttefag 


og selvstudier. Kurspakken som tilbys rulleres over et treårsintervall som samsvarer med 


fagseksjonenes studieplaner. 


 


b) Teoretiske og kliniske kurs og seminarer organisert av den enkelte fagseksjon. Fagspesifikke kurs, 


fjernundervisning og selvstudier. 


 


c) Klinisk tjeneste er beskrevet i studieplanen til de ulike fagseksjonene. Klinisk tjeneste består av 


veiledet praksis og pedagogisk trening. Fagseksjonene vurderer ved hjelp av kravspesifikasjon hvilke 


kliniske tjenester de ønsker å benytte i undervisningen. Klinisk tjeneste kan utføres ved klinikker 


godkjent av Instituttet. 


 


d) Spesial-/spesialistarbeid.  


Det skriftlige arbeidet kan være basert på egen forskning, et kompilatorisk arbeid (litteraturoversikt), 


eller et pedagogisk arbeid. Arbeidet må uansett tema kunne dokumentere kandidatens 


vitenskapelige innsikt. 


Spesial-/spesialistarbeidet skal kvalitativt være slik at det kan publiseres i et norsk eller internasjonalt 


tidsskrift. Dersom en kandidat allerede har avlagt doktorgrad innen relevante fag, innvilges det fritak 


fra spesial-/spesialistarbeid. Doktorgradens relevans vurderes av fagseksjon. Fritak på grunnlag av 


annet vitenskapelig arbeid kan innvilges etter søknad til Programutvalg for odontologiske fag. 


 


Dersom kandidaten ikke blir ferdig med spesial-/spesialistarbeidet innen gjeldende frist for siste 


semester (15. mars eller 15. oktober), skal kandidaten innen samme frist søke Programutvalg for 


odontologiske fag om utsettelse på innlevering av spesial-/spesialistarbeidet. Søknad om utsettelse 


på innlevering av spesial-/spesialistarbeidet skal gjøres i samarbeid med veileder. Søknaden må 


beskrive hvor langt kandidaten er kommet med arbeidet og hva en forlengelse vil kreve av ekstra 


veiledning. 


Det forutsettes at øvrige oppgaver, kurs og arbeid i klinikken slik som spesifisert i de ulike 


programmene, er avsluttet innen normert tid. 


Det kan gis en utsettelse på innlevering av spesial-/spesialistarbeidet på 1 år. 


 


§ 9 Vurderingsform 


I spesial-/spesialistutdanningen skal det avlegges eksamen/prøve i fastsatte kurs/emner i henhold til 


de vedtatte studieplanene. Vurderingsformer i spesialistutdanningen inkluderer skriftlige 


eksamener/prøver, kliniske vurderinger, muntlige vurderinger, læringsmappe og vurderingsmappe. 


Se ”Regler for spesialistutdanning av tannleger” fra 19.12.2008 for utfyllende informasjon om 


generelle så vel som seksjonsvise vilkår for vurdering. 


 


Fagseksjonene ved Institutt for klinisk odontologi vurderer kandidatene kontinuerlig og gir 


nødvendige tilbakemeldinger (jfr. paragraf 6). 
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§ 10 Karakterfastsetting og sensur 


Avlagte kurs/fag i spesial-/spesialistutdanningen blir vurdert til bestått/ikke-bestått. 


Ved eksamener/prøver underveis blir sensuren offentliggjort med kandidatnummer og karakter. 


Se for øvrig gjeldende retningslinjer i Lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995. 


 


§ 11 Fritak for kurs og spesialistarbeid 


Fakultetet ved Programutvalg for odontologiske fag kan etter søknad frita kandidaten for kurs og 


spesialistarbeid når tilsvarende krav er oppfylt ved samme eller annen institusjon 


Kurs tatt for mer enn 10 år siden blir ikke godkjent, men doktorgradsarbeid er unntatt fra denne 


regel. 


Klinisk tjeneste benyttet som grunnlag for opptak gir ikke fritak fra klinisk tjeneste i spesial-


/spesialistutdanningen. 


 


§ 12 Avsluttende eksamen 


Kandidaten søker fakultetet v/ Programutvalget for odontologiske fag om å få avlegge avsluttende 


eksamen. Med denne søknaden skal det følge anbefaling fra fagansvarlig/ ansvarlig veileder 


vedrørende spesial-/spesialistarbeidet. Forutsetning for å søke om å få avlegge avsluttende eksamen 


er beståtte kursdeler a, b og c jfr. pkt 2. 


 


Frister for innlevering av spesial-/spesialistarbeidet er 15. mars dersom kandidaten ønsker eksamen i 


vårsemesteret, og 15. oktober dersom kandidaten ønsker eksamen i høstsemesteret. 


Programutvalget oppnevner en internkomité for vurdering av spesial-/spesialistarbeidet bestående 


av en komitéleder og ett øvrig medlem. 


 


Frist for levering av vurderingsmappen er 3 uker før fastsatt eksamensdato. 


 


Etter godkjenning av grunnlaget for å få gå opp til avsluttende eksamen oppnevner programutvalget, 


etter forslag fra fagområdet, eksamenskommisjon for kandidaten. Eksamenskommisjonen skal bestå 


av en ekstern sensor, komitélederen fra den interne komiteen, samt en representant fra fagområdet 


som eksaminator. 


 


For dobbeltkompetansekandidater gjelder ph.d. arbeidet som spesial-/spesialistarbeid. 


Dobbelkompetansekandidater kan ikke fremstille seg til avsluttende klinisk eksamen før ph.d 


arbeidet foreligger i godkjent form. 


 


§ 13 Diplom 


Instituttet utsteder diplom/bekreftelse for gjennomført og bestått spesial-/spesialistutdanning.  


Kandidater som har gjennomført spesialistutdanning kan søke Helse Direktoratet om godkjenning 


som spesialist, jfr Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell (LOV-1999-07-02-64-§51). 


 


§ 14 Studiepermisjoner 


Korttidspermisjoner defineres som permisjoner som har en varighet fra 2 dager til 1 uke. Kandidater 


som søker korttidspermisjon, foreviser søknaden for de involverte fagområder for å få deres 


påtegning. Instituttet avgjør endelig om søknaden skal innvilges. 


 


Langtidspermisjoner er permisjoner med varighet mer enn 1 uke. En kandidat som søker 


langtidspermisjon, må sende søknad om dette til instituttet senest 1 måned før permisjonen tenkes 


påbegynt.  


 


Instituttet skal i samråd med fagansvarlig/ansvarlig veileder vurdere innpassing i utdanningen etter 


endt permisjon. 


 







5 


 


Dersom kandidaten har blitt flyttet ned til neste kull som følge av innvilget permisjon vil 


vedkommende bli prioritert neste gang det tas opp kandidater. 


 


Ved langvarig godkjent permisjon vil studenten innpasses i den grad det lar seg gjøre for fagseksjon. 


 


§ 15 Plikt til semesterregistrering m.v.  


Alle studenter plikter å betale semesteravgift, semesterregistrere seg og å bekrefte 


utdanningsplanen hvert semester. Studenter som ikke har utdanningsplan, skal melde seg til 


eksamen i stedet for å bekrefte utdanningsplanen. Dette gjelder også for studenter som oppholder 


seg ved et annet lærested som ledd i et utvekslingsprogram. 


 


Det kan i inntil en måned etter den fastsatte fristen gjøres unntak fra fristene som gjelder for å betale 


semesteravgift, semesterregistrering og bekreftelse av utdanningsplan/eksamensoppmelding 


dersom: 


 


a) det har vært dødsfall i studentens nærmeste familie, eller 


b) studenten har vært syk eller har nedkommet, og dette har gjort det umulig for studenten å melde 


seg innen fristen, eller 


c) det er andre uforutsette hindringer som har gjort det umulig for studenten å melde seg innen 


fristen, eller 


d) vedkommende eksamen vil føre fram til avsluttet grad eller avsluttet studieprogram 


Omstendigheter som nevnt i pkt. a) - d) ovenfor må dokumenteres. Sykdom og fødsel må 


dokumenteres med erklæring fra lege eller psykolog. 


 


§ 16 Dispensasjon 


Det kan i særlige tilfeller dispenseres fra bestemmelsene i dette reglementet. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 
 
 
 
 
 


Sak nr.: 2014/1842 


Styresak: 17/14 
 
Møte: 05.03.2014 


 
 
 
 
 
 


UTLYSNING- VIKARIAT FØRSTEAMANUENSIS/UNIVERSITETSLEKTOR (50 %) 
VED KLINISK INSTITUTT 2 


 
 
 


Klinisk institutt 2 ber i brev av 18.2.2014 om å få lyse ut et 50 % vikariat som 
førsteamanuensis/universitetslektor i medisin. Vikariatet er ledig frem til 1. mai 2015 
og med mulighet til forlengelse. 


 
Stillingen er ledig i forbindelse med at Klinisk institutt 2 har en førsteamanuensis som 
har fått innvilget permisjon uten lønn fra 50 % av stillingen sin frem til mai 2015. 
lnstituttet har budsjettmessig dekning for stillingen. 


 
 
 


Forslag til vedtak: 
 


 
1.  Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut vikariat som 


førsteamanuensis/universitetslektor (50 %) i medisin ved Klinisk institutt 2. 
 
 


2.  Det forutsettes at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen 
innenfor egen budsjettramme. 


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


utlysning og stillingsomtale. 
 


 
 
 
 
 
Astrid Bårdgard 
Fakultetsdirektør  Marianne B ø  Larsen 


Seksjonsleder 
 


19.2.2014/IRWA 


Vedlegg: 
Brev fra Klinisk institutt 2 av 18.2.2014 
Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 
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UNIVERSITETET I  BERGEN 
Klinisk institutt 2 


 
 
 
 
 
 


Det medisinsk-odontologiske  fakultet 
 
 
 
 
 


Referanse  Dato 
 


2014/1842-IRWA  18.02.2014 
 


 
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd 


 
 
 


Ber om utlysning av 50 % vikariat som førsteamanuensis/- 
universitetslektor 


 


Klinisk institutt 2 ber om utlysning av 50 % vikariat som førsteamanuensis/universitetslektor i 
medisin fra tilsetting og fram til 1. mai 2015. Vikariatet er med mulighet til forlengelse. 


 
 


Stillingen er ledig i forbindelse med førsteamanuensis Bård Kittang sin permisjon uten lønn 
fra 50 % stilling og instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen. 


 
 


Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk. 


Klinisk institutt 2 ber om utlysning av stillingen så snart som mulig. 


 


 
 
 
 


Vennlig hilsen 
 
 


Per Bakke 
instituttleder  Synnøve Myhre 


administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 


Vedlegg 
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Klinisk institutt 2 
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Telefaks 


Postadresse 
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Bes!1lksadresse 
Armauer Hansens  Hus 
Bergen 


Saksbehandler 
Iris Karina Walle 
+47 55 58 64 69 
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Førsteamanuensis/universitetslektor (50 °/o vikariat) i 
medisin ved Klinisk institutt 2 


 
 


Ved Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2, er det ledig eit 50 % vikariat som 
førsteamanuensis i medisin frå tilsetjing og fram til 1. mai 2015. Vikariatet er med 
høve til forlenging. 


Arbeidsstad: Klinisk institutt 2, avdeling Haraldsplass Diakonale sjukehus. 


Dersom det ikkje er kvalifiserte søkjarar til stilling som førsteamanuensis kan det 
verte aktuelt med tilsetjing som universitetslektor. 


 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 
plikter og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du Ienger nede 
på sida. 


 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved a vende seg til instituttleiar 
professor Per Bakke, tlf. 55 97 32 25, e-mail: Per.Bakke@k2.uib.no eller professor 
lngvard Wilhelmsen, tlf. 55 97 94 29, e-mail: lngvard.Wilhelmsen@k2.uib.no. 


 
Kvalifikasjonar 
Den som vert tilsett må ha ph.d.-grad i relevant fagområde eller tilsvarande 
doktorgrad og klinisk erfaring. Det vert vidare kravd dokumentert vitskapleg 
kompetanse i samsvar med kompetansekrav for vitskaplege stillingar ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. For universitetslektor vert det kravd cand.med.-grad 
eller tilsvarande kompetanse, brei og relevant klinisk erfaring, samt 
engasjement og interesse for undervisning. 


 
Det vil verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


Undervisningsspraket er til vanleg norsk. 


Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 


 
Løn 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) 
ved tilsetjing og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. Universitetslektor vert 
lønt etter lønssteg 49-62 (kode 1009/lønsramme 25.3) etter tenesteansiennitet. Det 
vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte 
søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 


 
Vi kan tilby 
Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgaver i eit fakultet 
med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt. Faglege utfordringar 
med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling. 
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Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervisning og eksamen etter dei 
studieordningane som gjeld til kvar tid, og til utan godtgjersle å rette seg etter dei 
endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og 
aldersgrense. 


 
Kvinner vert spesielt oppmoda om a søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire 
søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, vii reglane om kjønnskvotering i 
Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte følgde. 


 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i 
befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og 
kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.  Personar med 
innvandrarbakgrunn vert oppmoda om a søkje stillinga. 


 
Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 
Opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda 
om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal 
søkjaren varslast om dette. 


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


 
Søknad 
Slik søkjer du stillinga: 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og 
tidlegare arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenka «Søk stillinga» på denne 
sida. 


 
Legg ved elektronisk: 


•  cv 
•  vitnemål 
•  attestar 
• liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


 
For vurdering som førsteamanuensis og universitetslektor som driv med forsking: 
• fullstendig publikasjonsliste 
• ei liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, 


med opplysningar om kvar dei er offentleggjorde 
• vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 


10) 
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast 
omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden. 


 
Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 







Vi gjer merksam på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at alle relevante 
vedlegg er lagt inn innan fristen. 


 
Ein viser elles til «Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i 
vitenskapelige mellomstillinger». 







Stillingsomtale 
Førsteamanuensis/universitetslektor (50 % vikariat) i medisin ved 
Klinisk institutt 2 


 
Ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen er 
det ledig eit 50 % vikariat som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin frå 
tilsetjing og fram til 1. mai 2015 med høve til forlenging. Arbeidsstad: Klinisk institutt 
2, avdeling Haraldsplass Diakonale sjukehus. 


 
Hovudoppgåva for stillinga er undervisning og formidling innan generell indremedisin 
med spesiell vekt på infeksjonssjukdomar. For den som vert tilsett som 
førsteamanuensis vii forsking og vere ei hovudoppgåve. 


 
Undervisning 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har ansvar for utdanning av studentar innan 
medisin, odontologi, farmasi, ernæring og helsefag. Undervisning av andre studentar 
enn medisinstudentar vil vere aktuelt. Den tilsette må eventuelt kunna delta i 
undervisning og eksamen i alle aktuelle fag ved Universitetet. Undervisninga ved 
Haraldsplass Diakonale Sjukehus er knytt til Grunnkurs Klinikk og 1. indremedisinske 
termin. Fokus for desse undervisningsblokkene er grunnleggjande kliniske ferdigheiter 
knytt til kommunikasjon, opptak av sjukehistorie og kliniske undersøkingar.  


 
Forsking 
Det er ynskjeleg at forskinga skjer i samarbeid med andre forskarar innanfor 
instituttet eller ved Universitetet i Bergen. Ein ber om at pågåande forsking vert 
dokumentert. Den tilsette pliktar til å medverka til aktiv rekruttering og 
forskingsrettleiing av studentar og stipendiatar, og å fremja forskinga ved universitet 
og sjukehus. Det er ynskjeleg at forskinga vert knytt opp mot prioriterte 
forskingsområde ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


 
Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering og rettleiing. 


 
Søkjarar må dokumentera undervisnings- og administrativ erfaring, samt erfaring 
med populærvitskapleg formidling. 


 
Den som vert tilsett har plikt å ta del i undervisning og eksamensavvikling ved 
instituttet i dei studieprogram og etter dei studieordningar som gjeld til ei kvar tid. 


 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det er eit krav at den som vert tilsett, kan 
undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. 


 
Den som vert tilsett, må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller 
dette kravet ved tilsetjinga, får tilbod om opplæring og må dokumentere at 







utdanninga er fullført innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som 
ved tilsetjing ikkje meistrar eit skandinavisk språk. 


 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale 
arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt 
undervisning, rettleiing, og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga 
stillinga er knytt til. 


 
Den som vert tilsett må og på førespurnad eventuelt delta i instituttet sine 


·  styringsorgan, utval og anna arbeid. 
 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell 
vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjar må dokumentere sine 
eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å leggje 
ved: 


 
• prov for gjennomført pedagogisk utdanning 
• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 
• oversyn over undervisningsomfang og -nivå 
• oversyn over mastergrads- og doktorgradsrettleiing, samt resultat 
• mottekne studentprisar 
• eigne pedagogiske publikasjonar 
• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell 
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, slik som 


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 
 


Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av ei vitskapleg nemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 
undervisinga. 







Part-time temporary position as Associate 
Professor/Assistant Professor in Medicine at the 
Department of Clinical Science 


 
The Department of Clinical Science, Faculty of Medicine and Dentistry, University of 
Bergen a vacant temporary part-time position as Associate Professor (50 %) is 
available until1 May 2015. The position can be prolonged. If no qualified applicant 
applies for the position as associate professor, it will be considered open for an 
appointment as assistant professor. 


The place of work: Department of Clinical Science, Haraldsplass Deaconal Hospital. 


See end of page for job description including details on curriculum and area of 
responsibility, particular duties and other circumstances which will be stressed at the 
time of appointment. 


 
Additional information on the position is obtainable from Head of Department, 
Professor Per Bakke, phone: +47-55 97 32 25, e-mail: Per.Bakke@k1.uib.no or 
Professor lngvard Wilhelmsen, phone +47 55 97 94 29, e-mail: 
lngvard.Wilhelmsen@k2.uib.no 


 
Qualifications 
The successful applicant must have a relevant PhD-degree or equivalent 
qualifications and clinical exper ience. Documented scholarly competence in 
accordance with the qualifications for academic positions at the Faculty of Medicine 
and Dentistry is required. Assistant Professor must have a Cand.Med.-degree or 
corresponding qualifications, varied and relevant clinical experience, dedication and 
interest for teaching. 


 
Proven willingness and ability in collaboration will be emphasized. 


 
The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be 
able to teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two 
years of appointment. Norwegian courses will be offered. 


 
Basic teaching training is a requirement. The successful candidate will be offered 
appropriate training if this requirement has not been met before the appointment. 


 
Salary 
Associate professor salary will be paid in accordance with level 59-62 on the 
government salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 490 
600- 518 500 gross p.a. for a full time position; following ordinary meriting 
regulations. Assistant professor salary will be paid in accordance with level 49-62 
(code 1009/pay framework 25.3); at present NOK 414 500-518 500 gross p.a. for a 
full time position; following ordinary meriting regulations. A pension contribution of 2% 
will be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of 
particularly highly qualified applicants a higher salary may be considered. 
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Guidelines 
The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 
programs in force at any time and to comply without additional remuneration with any 
amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, 
pension schemes and retirement age. 


 
Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 
several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 
opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be 
applied. 


 
State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 
possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy 
objective to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the 
recruitment of persons of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic 
backgrounds are therefore encouraged to apply for the position. 


 
The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting 
staff to scientific positions. Information about the applicant may be made public even 
though the applicant has requested not to be named in the list of applicants. The 
applicant will be notified if his/her request is not respected. 


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


 
Application 
How to apply for the position: 


 
Upload the following and send the application and CV via the link "Apply for this job" 
on this website: 


 
• CV with a complete overview of the applicant's education, earlier positions and 


other activities 
• scanned copies of your certificates 
• a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching 


qualifications 
 


For Associate Professor and Assistant Professor if any research activity is claimed to 
be evaluated, please upload the following as well: 
 


• a complete list of scholarly works, with information about where these have 
been published  · 


•  a list of works on which the committee should place special emphasis in its 
evaluation with information on where they have been published 


• the scholarly works, or parts of such works on which the committee 
should place special emphasis in its evaluation (max 10) 


 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee 
should place special emphasis, is attached in its entirety. 


 
The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 







Please note that the applications will be forwarded to the committee with the 
information and attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the 
applicant's responsibility to make sure all relevant documentation is present. 


 
Reference is made to "Rule of procedure for appointments to intermediate positions 
at the University of Bergen". 







DESCRIPTION OF POSITION 
Part-time temporary position as Associate Professor/Assistant 
Professor in Medicine at the Department of Clinical Science 


 
The Department of Clinical Science, Faculty of Medicine and Dentistry, University of 
Bergen has a vacant temporary part-time position as Associate Professor (50 %) · 
available until1 May 2015. The position can be prolonged. If no qualified applicant 
applies for the position as Associate Professor, it will be considered open for an 
appointment as Assistant Professor. 


The place of work: Department of Clinical Science, Haraldsplass Deaconal Hospital. 


The main task for this position is education and communication within the internal 
medicine curriculum with particular emphasis on infectious disease. If an associate 
professor should be engaged research is another task of the position. 


 
Teaching 
The faculty of Medicine and Dentistry is responsible for educating students in 
medicine, dentistry, pharmacy, nutrition and health sciences. The teaching of other 
students than in medicine is appropriate. The staff may need to be able to participate 
in teaching and examination in all relevant subjects at the University. Teaching at 
Haraldsplass Deaconal Hospital is associated with the 1st Course in Internal 
Medicine. The focus of this course is basic clinical skills related to communication, 
recording and interpretation of patient histories and performing clinical consultations. 


 
Research 
It is desirable that research is done in collaboration with other scientists within the 
department or the University of Bergen. Ongoing research should be documented. 
The employee is obliged to contribute to active recruitment and supervision of 
research students and research fellows, and to promote research at the university 
and the hospital. It is desirable that research is linked to priority research area at the 
Faculty of Medicine and Dentistry. 


 
Applicants should have substantial leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities, grant applications and in strategic research planning. 
Documented abilities and willingness to participate in collaborative work will be 
emphasized. 


 
Applicants must document the teaching and administrative experience and 
experience in popular science communication. 


 
The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be 
able to teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two 
years of appointment. 


 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who 
does not have such competence at the time of his/her appointment will be offered 
training and will be required to produce evidence of such competence within one year 







of the date of appointment. This deadline is extended to two years for the successful 
applicant who does not master a Scandinavian language at the time of appointment. 


 
Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of 
the normal duties of the position, the successful applicant may also be required to 
undertake teaching, supervision and work in connection with examinations in his or 
her particular field outside the organizational unit to which the appointment belongs. 


 
The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real 
weight in appointments to middle and senior positions. Applicants must document 
their own teaching qualifications by submitting: 


 
• evidence of completed teaching training 
• evaluation reports of the applicant's teaching 
• overview of scope and level of teaching 
• overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results 


obtained 
• student awards received 
• own teaching publications 
•  own teaching compendia and material reports showing participation in projects 


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


 
All applicants will be evaluated by an expert committee, and the employment board 
will make the decision based on this report from the committee, an eventual 
interview, trial lecture, and other relevant information as well as the strategy and 
priority of the institution. 


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


 


Sak 9/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


   


Sak 10/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 29.01.2014, vedl.    


   


Sak 11/14 Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet høsten 2014  
 Saksforelegg av 14.02.2014, vedl. (ePhorte 13/8776)    


 


Sak 12/14 Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og 


instituttråd – organisering av valg 
 Saksforelegg av 20.02.2014, vedl. (ePhorte 14/2309)     


  







 


 


Sak 13/14 Endringer i reglement for gjennomføring og godkjenning av 


spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen.  
 Saksforelegg av 19.02.2014, vedl. (ePhorte14/2258)   


  


Sak 14/14 Årsregnskap 2013 
 Saksforelegg av 26.02.2014, vedl. (ePhorte 12/6469)    


 


Sak 15/14 Ny studieplan i medisin – makroplan og organisering 
 Saksforelegg av 25.02.2014, vedl. (ePhorte 11/2047)     


 


Sak 16/14 Utlysning – professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi 


(periodonti) ved Institutt for klinisk odontologi  
 Saksforelegg av 12.02.2014, vedl. (ePhorte 14/1596)     


 


Sak 17/14 Utlysning – vikariat førsteamanuensis/universitetslektor (50 %) i 


medisin ved Klinisk institutt 2  
 Saksforelegg av 19.02.2014, vedl. (ePhorte 14/1842)    


 


Sak 18/14 Tilsetting - professor (50 %) i medisin (øre-nese-hals) ved Klinisk 


institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
  Saksforelegg av 19.02.2014, vedl. (ePhorte 12/8701)    


 


Sak 19/14 Tilsetting - professor/førsteamanuensis (50 %) i helsefag ved 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 20.02.2014, vedl. (ePhorte 13/9793)     


 


Sak 20/14 Tilsetting - professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin 


(arbeidsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


- unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
  Saksforelegg av 14.02.2014, vedl. (ePhorte 13/9257)     


     


Sak 21/14 Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, 


jf. offl. § 13, 1. ledd  
 Saksforelegg av 18.02.2014, vedl. (ePhorte 11/5833)    


 


II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 20.02.2014, vedl. (ePhorte 14/244)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 24.02.2014 vedl. (ePhorte 14/244)      







 


  


IV EVENTUELT  
 


 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


 


Randi Holmås, telefon 55 58 89 69, e-post: randi.holmas@mofa.uib.no 


 


 
26.02.2014/raho (ePhorte 14/243) 


 



mailto:randi.holmas@mofa.uib.no






Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 11/14 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 05.03.2014 


 
 
 
Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet høsten 2014 
 
Fakultetsstyret skal ha fire møter høstsemesteret 2014.  
 
Følgende datoer foreslås: 


 
Onsdag 17. september 2014 


 Onsdag 29. oktober 2014 
 Onsdag 26. november 2014 
 Onsdag 17. desember 2014 
  


Styremøtene holdes i Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus (AHH), rom nr. 402-4, 
kl.13.15. 
 
Innkalling og sakspapirer sendes elektronisk til styrets medlemmer og eventuelle møtende 
varamedlemmer én uke før møte.  
 
Innkalling til møtene inkludert offentlige saksforelegg, så vel som offentlige protokoller, er 
tilgjengelig på nettsiden til Det medisinsk-odontologiske fakultet: http://www.uib.no/mofa/om-
fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet.  
 
Eventuell innkalling til ekstraordinære møter, flytting av møtedager eller avlysing av møter vil 
bli gjort kjent så tidlig som mulig. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2014 til etterretning. 
 
 
 
Astrid Bårdgard 
fakultetsdirektør        Randi Holmås  
         styresekretær  
 
14.02.2014/raho 
 
 
Vedlegg: Skole- og barnehagerute for Bergen kommune 2014/2015. 
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august 2014 september 2014
  Elevfrie dager i grunnskolen Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn


31 1 2 3 36 1 2 3 4 5 6 7


  Barnehagenes planleggingsdager 32 4 5 6 7 8 9 10 37 8 9 10 11 12 13 14


  (barnehagene stengt) 33 11 12 13 14 15 16 17 38 15 16 17 18 19 20 21


34 18 19 20 21 22 23 24 39 22 23 24 25 26 27 28


35 25 26 27 28 29 30 31 40 29 30


SFO-start fredag 1. august


Skolestart mandag 18. august


Elevfri og barnehager stengt 15. sept.


oktober 2014 november 2014 desember 2014
Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn


40 1 2 3 4 5 44 1 2 49 1 2 3 4 5 6 7


41 6 7 8 9 10 11 12 45 3 4 5 6 7 8 9 50 8 9 10 11 12 13 14


42 13 14 15 16 17 18 19 46 10 11 12 13 14 15 16 51 15 16 17 18 19 20 21


43 20 21 22 23 24 25 26 47 17 18 19 20 21 22 23 52 22 23 24 25 26 27 28


44 27 28 29 30 31 48 24 25 26 27 28 29 30 1 29 30 31


Høstferie  6. - 10. oktober Elevfri og barnehager stengt 7. november Siste skoledag før juleferien 19.des.


Barnehager stengt 10. oktober


januar 2015 februar 2015 mars 2015
Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn


1 1 2 3 4 5 1 9 1


2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8


3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15 11 9 10 11 12 13 14 15


4 19 20 21 22 23 24 25 8 16 17 18 19 20 21 22 12 16 17 18 19 20 21 22


5 26 27 28 29 30 31 9 23 24 25 26 27 28 13 23 24 25 26 27 28 29


14 30 31


Barnehager stengt 2. januar


Første skoledag etter juleferien 5.  jan Vinterferie 23.- 27.februar Påskeferie 30. mars - 6. april


april 2015 mai 2015 juni 2015
Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn


14 1 2 3 4 5 18 1 2 3 23 1 2 3 4 5 6 7


15 6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 24 8 9 10 11 12 13 14


16 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 25 15 16 17 18 19 20 21


17 20 21 22 23 24 25 26 21 18 19 20 21 22 23 24 26 22 23 24 25 26 27 28


18 27 28 29 30 22 25 26 27 28 29 30 31 27 29 30


Off. høytidsdag 1. mai


Kr. himmelfartsdag 14. mai Siste skoledag før ferien 23. juni


Elevfri og barnehager stengt 15. mai


2. pinsedag 25. mai


MERKNADER: 
Oppstart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt. Plassering/flytting av planleggingsdager i skoler og barnehager kan eventuelt endres 
etter vedtak i samarbeidsutvalg/driftsstyre.  Alle lokale endringer må informeres tydelig om til barn og foresatte. Skoler som ønsker det kan innføre 
fleksibel høst- og vinterferie.   
Flere detaljer i eget rundskriv og i tjenestebeskrivelse "Permisjon/fri fra skolen på kommunens nettsider.   
Åpningstid  for barnehager og SFO fremkommer av lokale vedtekter og valg av plasstype.  


Ferie og fridager for skoler og barnehager 2013-2014 
 


MERKNADER: 
Oppstart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt. Plassering/flytting av planleggingsdager i skoler og barnehager kan eventuelt endres 
etter vedtak i samarbeidsutvalg/driftsstyre.  Alle lokale endringer må informeres tydelig om til barn og foresatte. Skoler som ønsker det kan innføre 
fleksibel høst- og vinterferie.   
Flere detaljer i eget rundskriv og i tjenestebeskrivelse "Permisjon/fri fra skolen på kommunens nettsider.   
Åpningstid  for barnehager og SFO fremkommer av lokale vedtekter og valg av plasstype.  


Ferie og fridager for skoler og barnehager 2014-2015 
 





		Sak 11-14 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved MOF høsten 2014

		Vedlegg - Skole- og barnehagerute for Bergen kommune 2014-2015






 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 29. januar 2014 kl. 13.15 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 


***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A    Professor Nina Langeland (leder) 


Professor Eyvind Rødahl  
Professor Helga B. Salvesen (t.o.m. sak 2/14) 


    Professor Trond Riise (vara) (t.o.m. sak 8/14)    
     
Gruppe B  Stipendiat Helene Bustad Johannessen  
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D   Student Eivind Valestrand  
  Student Stian Sunde Lyngholm 
  
Eksternt medlem:  Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (f.o.m. 


sak 1/14) 
 
Meldt forfall:    Professor Gunnar Mellgren 
 
 
***************************************************************************** 
 
Prodekan Robert Bjerknes  
 
Visedekaner Professor Arne Tjølsen  


Professor Inge Fristad (t.o.m. sak 8/14)  
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard  


Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth   
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen  
Seksjonssjef Gerd Johannessen 
Controller Beathe Bjørneberg (t.o.m. sak 3/14)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver) 


 
Eksterne observatører Jan Frode Knarvik, Personal- og organisasjonsavdelingen 


(POA), UiB (t.o.m. presentasjon ved start av møtet)  
Audun Nerland, Tilsettingsrådet, (t.o.m. presentasjon ved start 
av møtet 
Margrethe Raspotnig, Tilsetningsrådet, (t.o.m. presentasjon ved 
start av møtet) 
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Presentasjon 
Redegjørelse for reglement ved ansettelsessaker der fakultetsstyret er 
ansettelsesorgan v/seniorrådgiver Jan Frode Knarvik ved POA, UiB.  


 
I   VEDTAKSSAKER 
Sak 1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 


Sak 2/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 11.12.2013  
Protokollen ble godkjent.  


 
Sak 3/14 Budsjett 2014 – rammefordeling til institutter og enheter  


 Saksforelegg av 22.01.2014 (ePhorte 13/7076)     
 
  Vedtak:  


1. Fakultetsstyret tar premissene i «Budsjett 2014. Forslag til rammefordeling 
til institutter og enheter» (vedlegg 2) til etterretning, med tilhørende tiltak 
for å redusere kostnader. 


2. Fakultetsstyret tar til etterretning en budsjettramme på i alt kr 597.897.000 
for 2014 for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett. Dette 
skal dekke felles strategiske avsetninger til forskning og utdanning, 
instituttrammer, fellesfunksjoner og – tiltak, innsparing og 
avskrivingsinntekter med om lag følgende fordeling: 


                               
3. Fakultetsstyret ber om at det søkes universitetet sentralt om ekstra 


rekrutteringsstillinger fra øremerkede midler tildelt fra 
Kunnskapsdepartementet og godkjenner at den totale budsjettposten for 
rekrutteringsstillinger øker tilsvarende. 


4. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst kr 234.000.000 
for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett.  


5. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å øke den eksternt finansierte 
virksomheten og at dekningsbidrag og gaveforsterkninger fra eksterne 
finansieringskilder brukes for å dekke fakultetets kostnader med slik 
virksomhet. 


6. Fakultetsstyret forutsetter videre at instituttene synliggjør all 
egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle 
totalkostnaden for de eksternt finansierte prosjektene er synlige i 
økonomirapportene. 


 
  


Felles satsing forskning 134 395 000       


Felles satsing utdanning 20 275 000          


Instituttrammer 333 545 000       


Fellesfunksjoner og -tiltak 85 534 000          


Delsum 573 749 000       


Innsparing 9 148 000            


Avskrivingsinntekter 15 000 000          


Totalt 597 897 000       
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Sak 4/14 Beslutning om oppnevning av komité – Professor / førsteamanuensis 
(100 % - 50 %) i medisin (helsefaglig pedagogikk), unntatt offentlighet, jf. 
offl. § 25, 1. ledd    
 Saksforelegg av 20.01.2014 (ePhorte 13/2026)     


 
  Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  


 
Sak 5/14 Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. 


§ 13, 1. ledd  
Saksforelegg av 16.01.204 (ePhorte 10/5418)         


 
  Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 6/14 Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. 


§ 13, 1. ledd  
Saksforelegg av 16.01.2013 (ePhorte 08/11318)         


 
  Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 7/14  Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. 


§ 13, 1. ledd 
Saksforelegg av 15.01.2014 (ePhorte 10/4484)        


 
  Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 8/14 Utsatt fratredelse for fast vitenskapelig ansatt ved Institutt for 


biomedisin – professor Ian Pryme 
Saksforelegg av 13.01.2014 (ePhorte 13/13096)         


 
  Vedtak:  


Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet innvilger 1 måned utsatt 
fratredelse til 30.06.2014 for professor Ian Pryme ved Institutt for biomedisin. 
Begrunnelsen er arbeidsgivers behov i et særskilt tilfelle, og vedtaket er et 
unntak fra hovedregelen om fratredelse ved fylte 70 år. 


 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning. 
 
Sak III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 28.11.2013 
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 04.12.2013  
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 
d) NOKUT-rapport – UiB (ePhorte 11/13679)  
e) Dekanen orienterte om universitetsdirektørens avgang.  
 
Styret tok sakene til orientering.  
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Sak IV  Eventuelt  
  Ingen saker var meldt til eventuelt.  
 
 
Møtet ble avsluttet kl 16.10.  
29.01.2014/raho  
 
 
 








 
UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk -odontologiske fakultet     


  Styre-sak: 14 /14 


Sak nr.: 12/6469  Møte: 05.03.14 


 


Årsregnskap 2013 


 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 103/13: Økonomirapport pr oktober 2013  
b) Fakultetsstyresak 110/13: Budsjett 2014 – prinsipper og status  
c) Fakultetsstyresak 3/14: Budsjett 2014 - forslag til rammefordeling til institutter og enheter  
d) Universitetsstyresak 2014/5b: Økonomirapport for 2013  
e) Vedlegg: Presentasjon av årsregnskapet 2013 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken legges årsregnskapet for 2013 fram for fakultetsstyret. 


Inntektene i 2013 var på vel 586,2 mill. kroner mot budsjettert knappe 556 millioner kroner. 
Kostnadene økte forholdsmessig mer, slik at fakultetet ved utgangen av 2013 hadde et 
driftsunderskudd på 23,15 mill. kroner. Sammen med et overført underskudd fra 2012 på 12,1 mill. 
kroner, ble det samlede underskuddet for 2013 på 35,3 mill. kroner.   


Årsregnskapet er gjort rede for i større detalj i vedlegg til saken. 


Det vises til fakultetsstyresakene 110/13 og 3/14 som omtaler utvikling i fakultetets økonomi over de 
siste årene og med premisser for å komme i budsjettbalanse innen 2016. Det vises ellers til 
Universitetsstyresak 2014/5b med henblikk nedbetaling av underskuddet og fakultets andel av 
universitetets totale årsregnskap. 


 


Vurdering 
Det er en rekke sammenfallende årsaker til at fakultetet har et underskudd på vel 35 millioner kroner 
i 2013.  Fakultetet har de siste tre årene vært gjennom en intensiv utviklings- og investeringsperiode 
både med hensyn til infrastruktur, forskningssatsinger, og arbeid med nye studieplaner. Dette har 
krevd prioritering av rekrutteringsstillinger og høyt kvalifisert vitenskapelig- og teknisk personale. 
Aktiviteten har vært høy og gitt uttelling i gode resultater særlig for antall doktorgrader og tilslag på 
store prosjekter som SFF, Jebsen etc. Fakultetet har også gjennomført en omfattende organisatorisk 
og administrativ omstilling i løpet av 2012-2013 som har gitt mange positive endringer.  Fra 2012 
endret rammebetingelsene seg kraftig ved økning i kostnader for BOA-stillinger, økte kostnader for 
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rekrutteringsstillinger og bortfall av gaveforsterkningsmidler. Totalt sett har dermed kostnadene økt 
mye mer enn inntektene de siste 3 årene.  Grunnet reduksjon i resultatmidler på vel 22 millioner og 
økte internhusleiekostnader på vel 5 millioner fikk fakultetet en budsjettinnstramming på vel 27 
millioner fra 2012 til 2013. Dette ble gjort rede for i sak 3/14.  
 
Fakultetsstyret vedtok i sak 3/14 en tiltaks- og inndekningsplan over tre år som innebærer både 
strakstiltak (reduksjon av driftskostnader med 10%,  krav til økonomisk dekning for utlysing av nye 
stillinger,  økt bruk av BOA for midlertidig inndekning av lønnskostnader,  innveksling av 
stipendiatstillinger mot postdoktorstillinger, forventninger om reduksjon i dekningsbidrag til UiB 
sentralt, økt grunnbevilgning inkludert økning i øremerkede rekrutteringsstillinger) og langtidstiltak 
(gjennomgang av undervisningsregnskapet, utarbeidelse av langsiktige rekrutteringsplaner, økt vekt 
på å skaffe ekstern finansiering). 


 


Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret viser til premissene i saken og godkjenner årsregnskapet for 2013 med et samlet 
underskudd på kr 35 258 000.   Det godkjennes at underskuddet overføres til 2014.  
 
 
 
 
Bergen 26. februar 2014 
 
 
 
Nina Langeland  
Dekan         


Astrid Bårdgard  
Fakultetsdirektør 
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Vedlegg: Presentasjon av årsregnskapet 2013 


  


Hovedtall i regnskapet   


Sammensetning av økonomien  


 
 
Grunnbevilgningsaktivitetene utgjør en større andel av totalen enn budsjett. Hovedårsaken til dette 
er mindre ekstern (BOA) aktivitet enn planlagt og da særlig forsinket oppstart av SFF’ene (NFR).  


 


Grunnbevilgningen (GB) 
Ved utgangen av 2013 hadde fakultetet et underskudd på årets drift på vel 23,2 millioner kroner. 
Sammen med et underskudd i 2012 på 12,1 millioner kroner, er det et underskudd på 35,3 millioner 
kroner som må dekkes i senere perioder. 
 
Det er lagt en plan for inndekning av underskuddet de nærmeste årene. Denne var godkjent som 
ledd i vedtatt budsjett for 2014 (fakultetsstyresak 3/2014). 
 
Tabell 1 – Regnskap pr desember 2013 (tall i hele 1 000)  


 
 
 
Inntektene i 2013 er over 30 millioner kroner høyere enn budsjett 


• IKO/OUK har 3,6 millioner kroner høyere pasientinntekter enn budsjettert 
• 12,6 millioner kroner av avviket skyldes endrede prinsipper for føring av midler fra 


Helsedirektoratet på OUK 
• IGS har fått 3,2 millioner kroner i inntekter i forbindelse med overtakelse av etter- og 


videreutdanningsaktivitet (EVU) ved UiB som ikke var budsjettert.  
• Generelt har instituttene noe høyere instituttinntekter enn det som var budsjettert. 


 
Kostnadsposten for utstyr beløper seg til 13,3 millioner kroner i 2013 som er likt budsjett men dette 
er ikke helt sammenlignbart.  På grunn av en prinsippendring ble 5,8 millioner kroner i varekostnader 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 555 954       555 954     586 203     30 248       5 % 563 967 4 %
Utstyr 13 042         13 042        13 284        -242           -2 % 37 979 65 %
Lønn 432 789       432 789      465 311      -32 522       -8 % 441 285 -5 %
Andre driftskostn 65 348         65 348        82 681        -17 333       -27 % 93 336 11 %
Internhandel 32 667         32 667        48 077        -15 409       -47 % 14 176 -239 %
Sum kostn 543 846       543 846     609 353     -65 507      -12 % 586 776     -4 %
Driftsresultat 12 108         12 108       -23 150      -35 258      -22 809      -1 %
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på OUK i slutten av 2013 kostnadsført på denne posten, mens kostnaden var budsjettert på Andre 
driftskostnader. Ser man bort fra OUK er kostnadene til utstyr 5,4 millioner kroner lavere enn 
budsjett og dette skyldes lavere investeringer på kjernefasilitetene. Det er meldt om forsinkelser til 
neste år i innkjøp av større utstyr til kjernefasilitetene. Kostnader i 2013 er mindre utstyr til daglig 
drift. 
 
Lønnskostnadene beløper seg i 2013 til 465 millioner kroner, 32,5 millioner kroner høyere enn 
budsjettert. Avviket skyldes hovedsakelig: 


• Rekrutteringsstillinger:  
o Kostnadsført lønn til postdoktorer i 2013 er 10,9 millioner kroner mer enn 


budsjettert.  
o Lønnskostnader til stipendiater i 2013 er 6,9 millioner kroner mer enn budsjettert.  


• K1 og K2 har gjennom året hatt store negative avvik på lønnskostnadene. Begge instituttene 
har hatt fokus på å redusere kostnadene. Begge institutter har klart å bremse 
akkumuleringen av negative avvik, men samlet har de et negativt avvik på kr 6,2 millioner 
kroner på lønnskostnadene i 2013. 


• Ved IGS er lønnskostnadene 1,6 millioner kroner høyere enn budsjett. 1,3 millioner kroner av 
dette skyldes at IGS har overtatt etter- og videreutdanningsaktivitet fra UiB sentralt. Dette 
var ikke inkludert i budsjettet for 2013. Instituttet har imidlertid mottatt tilsvarende 
inntekter for dette, så i realiteten er ikke dette et avvik.  


 
Andre driftskostnader (ADK) er på fakultetet totalt 17,3 millioner kroner høyere enn budsjett. 
Avviket stammer i all hovedsak fra avvik på fakultetets fellestiltak, der det av tekniske årsaker ble 
budsjettert med negativ kostnad på ADK. I tillegg er kostnad til farmasi høyere enn budsjett på grunn 
av endring i valutakurs knyttet til studiets aktiviteter i England, og kostnader til stillingsutlysninger er 
ca. 1 millioner kroner høyere enn budsjett. Ved instituttene er det kun negativt avvik på IGS (800’), 
og til dels store positive avvik ved de øvrige instituttene. Imidlertid slår prinsippendringen for 
varelageret på OUK inn her, og trekker ned kostnadene med ca. 6 millioner. Justert for dette er det 
negativt avvik på OUK på ca. 4,5 millioner kroner, som kan spores til økt aktivitet i 2013. Det har 
spesielt gjennom høsten 2013 vært fokus på å holde driftskostnadene lave, og dette gjenspeiles i 
kostnadene ved de enkelte instituttene. 
 
Netto interne transaksjoner er 15,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. 12,6 millioner kroner av 
dette skyldes den nevnte prinsippendringen på OUK, mens det øvrige avviket primært skyldes mindre 
dekningsbidragsinntekter fra den eksterne virksomheten på grunn av utsatt oppstart av SFF-ene. 
Innføring av elektroniskomposteringsmodul har hatt en tydelig positiv effekt på faktureringen ved 
kjernefasilitetene ved at forsinkelsene er redusert. 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Fakultetet har en omfattende eksternt finansiert virksomhet (BOA) som i 2013 utgjorde 26 % av den 
totale virksomheten ved fakultetet. I 2013 var den eksternt finansierte aktiviteten på vel 
214,3millioner kroner.  Fakultetet har som målsetning at den eksterne finansieringen skal øke og i 
2014 er budsjettmålsetningen for eksternt finansiert aktivitet på minst 234 millioner kroner. 
Målsetningene for EU og NFR er særlig ambisiøse med en vekst på hhv. 50 % og 20 % fra 
regnskapsførte tall i 2013. 
 
Fakultetet har de siste årene hatt god uttelling på store forskingssatsinger. I 2013 har fakultetet 
startet opp to Sentre for fremdragende forskning (CCBIO-SFF og CISMAC-SFF) samt startet 
samarbeidet med Universitetet i Oslo om et tredje SFF (NORMENT-SFF). Disse er finansiert av NFR. 
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SFF-ene har senere oppstart enn budsjettert. Derfor vil inntektene fra sentrene gi vesentlige utslag 
først i 2014-2015. Om lag 2/3 av CISMAC SFFs aktivitet på 175 millioner NFR-kroner i 10 år vil skje i 
utlandet, og denne andelen regnskapsføres dermed ikke som aktivitet ved UiB.   Fakultetet har de 
siste årene også fått tildelt flere store prosjekter og sentre fra Bergens forskningsstiftelse, Bergens 
medisinske forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen som er svært gledelig og positivt. 
Inntektene fra både NFR og stiftelser forventes å øke i 2014. 
 
I 2013 endret Kunnskapsdepartementet prinsippene for håndtering av en del eksterne midler og 
inntektsføringen av midler fra Helsedirektoratet og pasientinntekter ved OUK ble endret.  Dette 
medførte at inntektene i grunnbevilgningen økte med 11 millioner kroner med en tilsvarende 
reduksjon i inntektene i BOA. Dette ble gjennomført ved avslutningen av årsregnskapet for 2013, 
men er ikke gjennomført i budsjettet for 2014 fordi prinsippene ikke er ferdig gjennomgått med 
Økonomiavdelingen.  
 


BOA resultat 2013 


 
 
Oppdragsaktivitet: 8,8 millioner: Fakultetet har 4 oppdragsprosjekt og to av prosjektene (Denosum 
og Støyprosjekt for forsvaret, begge ved IGS) står for over 90 % av aktiviteten. De øvrige prosjektene 
er mindre og av mer ad hoc-karakter.   
 
Norges forskningsråd (NFR): 65,4 millioner: Alle instituttene har prosjekter finansiert av NFR men av 
ulik størrelse. Aktiviteten på SFF-ene er lav i 2013 men forventes å ha normal drift i første halvår 
2014. Budsjettmålet for 2013 på 85 millioner kroner er ikke nådd. SFF-ene som ble tildelt fakultetet i 
fjor har kommet senere i gang enn forutsatt i budsjettarbeidet. Vi får en del nye prosjekter, noen 
prosjekter ferdigstilles mens noen er utvidet i tid.   
 
EU-prosjekter: 9,0 millioner: Det er 4 millioner kroner lavere enn budsjett. I 2014 vil aktiviteten øke 
noe som følge av flere prosjekt med full drift.  
 
Annen bidragsaktivitet: 131 millioner: Blant prosjektene i denne gruppen finnes gaver (f. eks 
Kreftforeningen), Stiftelser (f. eks Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Bergen medisinske 
forskningsstiftelse mm), statlige etater (f. eks Helsedirektoratet, helseforetakene), samt 
gaveforsterkningsmidler som er gitt på bakgrunn av gavene. Annen bidragsaktivitet er samlet den 
største finansieringskilden og utgjør over 60 % av den eksterne aktiviteten. I desember ble prinsipp 
for regnskapsføring av midler fra annen offentlig virksomhet som Helsedirektoratet endret. Dette 
medførte at vi fikk redusert aktiviteten med 11 millioner kroner. 
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Overføringer til 2014 
Fakultetets underskudd fra 2013 tas med inn i 2014. Underskuddet på 35,2 millioner kroner fordeler 
seg som vist i tabellen nedenfor. Overføringene fordeler seg på annuum (GA) og øremerkede 
grunnbevilgningsprosjekter (GP). 
 
 
Overføringer fra 2013 til 2014 i hele 1.000 


 
 
De største negative overføringene er knyttet til fakultetets fellesaktiviteter (i hovedsak 
rekrutteringsstillinger og forskuttering av husleie). Instituttene har positive overføringer på 
øremerkede prosjekter. Dette er bindinger til blant annet investeringer i kjernefasilitetene og 
egenandeler til eksterne prosjekter. 
 
I annuum er det underskudd ved tre av instituttene. For IKO er det en periodisering mellom år som vil 
utjevnes i 2014. For K1 og K2 er den økonomiske situasjonen anstrengt. Resultatet for 2013 ble bedre 
enn først antatt. Det arbeides videre med gjennomgang av de økonomiske rammene for de to 
instituttene samt en handlingsplan for å arbeide mot balanse. Dette vil bli lagt frem som egen sak for 
styret i vår.  
 
Ved årsoppgjøret var det samlede underskuddet på 35,3 millioner kroner.  Fakultetets fellesposter 
hadde et samlet underskudd på 54,5 millioner mens fakultetsadministrasjonen hadde et overskudd 
på 1,5 million. Til sammen gir dette et framførbart underskudd for 2013 på 53,0 millioner i 
fakultetets fellesposter. 


 


21.02.2013 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 


GA GP SUM
IBM 95                   10 731            10 825            
IKO -2 704            1 691              -1 013             
K1 -1 402            854                  -547                
K2 -1 446            3 543              2 098              
IGS 70                   5 001              5 072              
REK -55                  1 484              1 429              
FELLES -32 866          -20 256          -53 122          
Sum -38 307          3 050              -35 258          
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 5. mars 2014 
 
 
Sak 04/14  
Tilsetjing – mellombels forskar (50 % i 4 år eller 100 % i 2 år) ved Klinisk institutt 1, 
eksternt finansiert 


2012/10359 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 06/14  
Utlysning – midlertidig forsker (100 %) i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  
 
2014/343 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
midlertidig stilling som forsker for en periode på ett (1) år med mulighet til forlengelse. 
Stillingen er knyttet til ”K.G. Jebsen senter for studier av nevropsykiatriske lidelser” 
ved Universitetet i Bergen, ledet av professor Jan Haavik og finansiert av Stiftelsen 
Kristian Gerhard Jebsen. 


2. En forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter. 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende standard for 


utlysning. 
 
 
Sak 07/14   
Tilsetting uten utlysning – midlertidig førsteamanuensis II (20 %) i 5 år ved Klinisk 
institutt 2, eksternt finansiert   
 
2014/445 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 09/14   
Utlysing – mellombels forskar (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2014/371 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 
mellombels 100 % stilling som forskar for ein periode på tre (3) år frå april 2014. 
Stillinga er finansiert av Kreftforeningen og inngår i prosjektet “PERSONALIZED 
TREATMENT IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA GUIDED BY TARGETED 
PROTEOMICS: Leukemia cell biology and individual clinical evaluation”. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande 
standard for utlysing. 







 
 
Sak 10/14   
Tilsetting - midlertidig postdoktor (100 %) i 2 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2013/12404 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 11/14  
Tilsetjing – mellombels førsteamanuensis (20 %) i helseleiing, kvalitetsforbetring og 
helseøkonomi i 4 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


2013/3292 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 12/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig forsker (100 %) i 2,5 år ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert 
 
2014/591 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 13/14  
Tilsetjing – mellombels forskar (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2013/2965 
 
 Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 14/14  
Forlengelse - stipendiatperiode ved Institutt for biomedisin 
 
2009/2572 
 
Vedtak: 
Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet innvilger Solveig Lund Wittsøs 
søknad om 4 måneders forlengelse av stipendiatstilling ved Institutt for biomedisin. Vedtaket 
har hjemmel i «Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat» § 2-3 punkt (6). Forsinkelsen i progresjonen 
regnes som et særskilt tilfelle der det har oppstått uforutsette hindringer av arbeidsmessig art 
som ikke kan lastes stipendiaten. Det er godtgjort av veileder at kandidaten vil kunne fullføre 
innen utløpet av forlengelsen. 
 
 







Sak 15/14  
Tilsetjing – mellombels professor II (20 % bistilling) i medisin (human genetikk) ved 
Klinisk institutt 2 
 
2013/10965 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 16/14  
Tilsetting - midlertidig postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2013/13601 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 17/14  
Utlysing – mellombels postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2014/487 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 


mellombels 100 % stilling som postdoktor for ein periode på tre (3) år ved Institutt for 
biomedisin. Stillinga er knytt til prosjektet ” Identifying molecular targets on human 
glioblastoma” finansiert av Den Norske Kreftforening (DNK). 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 18/14  
Utlysing – mellombels forskar (100 %) i 10 månadar ved Institutt for biomedisin, 
eksternt finansiert 
 
2014/546 
 
 Vedtak:  


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 
mellombels 100 % stilling som forskar (kode 1108) for perioden 1.3.-31.12.2014 ved 
Institutt for biomedisin. Stillinga er knytt til prosjektet ”Immunotherapeutic targeting 
NG2 in human brain tumours” finansiert av Bergen medisinske forskingsstiftelse.  


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing.  
 
 
Sak 19/14  
Utlysing – mellombels postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2014/542 







Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 


mellombels 100 % stilling som postdoktor for ein periode på tre (3) år ved Institutt for 
biomedisin. Stillinga er knytt til prosjektet “Novel Experimental Therapy Targeting 
Aggressive NG2+cells in Human Brain Tumours: role of NK cell KIR-HLA ligand 
interactions in efficacy”, finansiert av Norges forskingsråd.  


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
 
Sak 21/14  
Tilsetjing – mellombels forskar (100 %) i 2 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, eksternt finansiert 
 
2013/12421 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 22/14   
Utlysning - midlertidig stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 
 
2014/410 
 
Vedtak: 
 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en  
100 % stilling som stipendiat for en periode på fire (4) år ved  
Klinisk institutt 2. Stillingen er finansiert av Det medisinsk-odontologiske fakultet som 
en egendel inn i prosjektet som Helge Ræder har fått midler til gjennom BFS. 
Stillingen er knyttet til prosjektet "A stem cell differentiation approach to study 
development of diabetes and pancreatic disease."  


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Klinisk institutt 2.  
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis  


ved utlysning. 
 


 
Sak 23/14  
Tilsetjing – mellombels førsteamanuensis/universitetslektor (2 x 20 % bistillingar) i 4 
år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
2013/3290 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 







Sak 24/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig forsker (20 %) ved Klinisk institutt 1, eksternt 
finansiert. 
 
2014/1116 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
Sak 25/14   
Tilsetjing – mellombels stipendiat (100 %) i 3 år ved CCBIO/Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2013/4610 
 
Vedtak:  
Unnntatt offentlighet.  
 
 
Sak 26/14  
Tilsetjing – mellombels postdoktor (100 %) i 3 år ved CCBIO / Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert 
 
2013/4564 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 27/14  
Utlysning - midlertidig postdoktor (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 
 
2014/702 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en  
100 % stilling som postdoktor for en periode på fire (4) år ved  
Klinisk institutt 2. Stillingen er finansiert av Det medisinsk-odontologiske fakultet som 
en egendel inn i prosjektet som Helge Ræder har fått midler til gjennom BFS. 
Stillingen er knyttet til prosjektet "A stem cell differentiation approach to study 
development of diabetes and pancreatic disease."  


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Klinisk institutt 2.  
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis  


ved utlysning. 
 
 
 
Sak 28/14  
Tilsetting - midlertidig forsker (100 %) i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2013/13736 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  







 
Sak 31/14  
Tilsetjing – mellombels postdoktor (100 %) i bioinformatikk/biostatistikk i 3 år ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2012/12218 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 32/14  
Tilsetjing – mellombels postdoktor (100 %) i 4 år ved CISMAC, Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin 
 
2013/11566 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 33/14   
Tilsetjing – mellombels førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin 
(pediatri) i 4 år ved Klinisk institutt 2, med arbeidsstad ved Stavanger 
universitetssjukehus 
 
2013/11589 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 34/14  
Utlysing – mellombels forsker (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2012/9696 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet sluttar seg til forslaget om 
utlysing av stilling som forskar (100 %) ved Klinisk institutt 2 for ein periode på fire (4) 
år. Stillinga er eksternt finansiert med midlar frå Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og 
er knytt til prosjektet «A Research Effort on the Genetics of Diabetes and its 
complications». 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar for gjeldande 
standard for utlysing. 


 
 
 







Sak 38/14  
Tilsetting – midlertidig postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert  
 
2013/11729 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
Sak 40/14  
Tilsetjing – mellombels stipendiat (100 %) i 3 år ved CCBIO / Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2013/4604 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 41/14  
Utlysning – midlertidig postdoktor (100 %) i 4 år ved CCBIO, Institutt for biomedisin, 
eksternt finansiert 
 
2014/1607 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det blir lyst ut en 
midlertidig stilling som postdoktor for en periode på tre (3) år. Stillingen er finansiert 
av Den Norske Kreftforening (DNK) og er knyttet til prosjektet «Extraccelular matrix 
and the functional barrier caused by interstitial hypertension”.Postdoktoren vil tilhøre 
forskningsgruppen Matrix Biology. Medlemmene i denne forskningsgruppen inngår i 
Center for Cancer Biomarkers (CCBIO som er et av Norges forskningsråd sine sentre 
for Fremragende forskning). 


2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i utlysingsteksten i samsvar med gjeldende 
standard for utlysing.  


 


 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2014 - per 19. februar 2014
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder Kommentar


1 Andersen Tiina Maarit K2 Ola D. Røksund
Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal,Ole-
Bjørn Tysnes


2 Bader Lucius Immanuel K2 Christian A. Vedeler Clara G. Gjesdal, Sonia Gavasso
3 Bischof Katharina K2 Line Bjørge Emmet Mc Cormack, Bjørn Tore Gjertsen
4 Breitve Monica Haraldsen K1 Arvid Rongve Kia Minna J. Hynninen, Kolbjørn Brønnick
5 Chwiszczuk Luiza Jadwiga K1 Arvid Rongve Michaela Gjerstad, Kia Minna J. Hynninen
6 Cortese Marianna K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise
7 Ghorbani Sadaf IBM Jan Haavik Rune Kleppe
8 Gjerde Janne Lillelid IGS Astrid Blystad Guri Rørtveit
9 Gärtner Kristin IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell


10 Knoop Thomas K1 Rune Oskar Bjørneklett Bjørn Egil Vikse
11 Mjelva Øistein Rønneberg K2 Dennis Nilsen Ottar Kjell Nygård
12 Nygård Yngve K1 Christian Beisland Svein Andreas Haukaas


13 Nystad Tone Wikene K2 Bjørg Tilde Svanes Fevang Ove Nord Furnes, Leif I Havelin, Stein Atle Lie


14 Reisæter Lars Anders R. K1 Jarle Rørvik
Ole Johan Halvorsen, Chr. Beisland, Martin 
Biermann


15 Samdal Gro Beate IGS Eivind Meland Thomas Mildestvedt
16 Shafiee Sahba K2 Emmet Mc Cormack Astrid Olsnes Kittang


17 Shrestha Jasmin IGS Tor Arne Strand
Kirsti Vainio, Susanne Dudman, Åshild 
Andreassen


18 Shrestha Sanjaya IGS Tor Arne Strand
Susanne Dudman, Kirsti Vainio, Åshild 
Andreassen


19 Smith-Strøm Hilde IGS Berit Rokne
Marjolein Iversen, Svein Skeie, Truls Østby, 
Marit Kirkevold


20 Sortland Oddrun Elin IGS Karin Anna Petersen
Frode Jacobsen, Oddvar Førland, Marianne 
Høyen, Karen Christensen


21 Tjensvoll Anne Bolette K2 Roald Omdal Stein Tore Nilsen
22 Triebner Kai K2 Francisco G. Real Simon Steinar Hustad
23 Yndestad Synnøve K2 Hans Petter Eikesdal Per Eystein Lønning







Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 1
KI1 6
KI2 9
IGS 7
IKO 0
Sum 23







Kreerte doktorgradskandidater 2014- per 19. februar 2014
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas


1 PHDMD Babirye Juliet Ndimwibo IGS Thorkild Tylleskär Ingunn Engebretsen, Fred Nuwaha 17.01.14.
2 PHDMD Fromm Annette K1 Ulrike Waje-Andreassen Lars Thomassen 31.01.14.
3 PHDMD Ghaderi Sara IGS Tone Bjørge Dag Moster 23.01.14.
4 PHDMD Lunde Åshild IGS Roger Strand Karin Nordin 07.02.14.


IBM 0
IKO 0
K1 1
K2 0
IGS 3
Totalt 4
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